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Resume og introduktion 
Blenstrup, St. Brøndum, Terndrup, Siem, Hellum og Bælum er 6 mindre lokalsamfund i den 
østlige del af Rebild Kommune’s landdistrikter. De har i fællesskab taget udviklingen i egen 
hånd og har i 2013 startet et unikt samarbejde med fokus på at nytænke tilgangen til 
erhvervsudvikling, jobskabelse og levevilkår i landdistrikterne.  
Projektet er gennemført med tilskud fra forsøgsmidler fra Landdistriktspuljen under Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter. 
 
Med et strategisk afsæt i den kommende byudvikling i Ålborg Øst har de 6 lokalsamfund i løbet 
af foråret 2013 fokuseret på at vurdere det afledte potentiale, det kan have for landdistrikterne 
og de mindre oplandsbyer, når en nærtliggende større by sætter turbo på udviklingen. 
Endelig har de 6 lokalsamfund opsummeret potentialerne i deres egne lokale og stedbundne 
ressourcer og de har i fællesskab udvalgt 2 centrale indsatsområder til videre bearbejdning. 
 
Ideen til et strategisk samarbejde opstod i forlængelse af et kommunalt ildsjæleprojekt, hvor 
deltagerne fra de forskellige lokalsamfund fandt sammen i den erkendelse, at de har behov for 
hinanden for at kunne igangsætte en gennemgribende positiv og langsigtet udvikling i 
landdistrikterne den østlige del af Rebild Kommune.    
 
Trods de mange analyser, muligheder og enkelte lyspunkter, kan det være vanskeligt at se, 
hvilken udvikling, der skal kunne trække landdistrikterne i fremtiden. De statistisk baserede 
analyser på henh. nationalt, regionalt og kommunalt plan er gode indikatorer på den nuværende 
udvikling, men blænder måske også på samme tid for muligheder, der ligger uden for den 
generelle statistisk analytiske topdown tilgang. 
 
Nærværende projekt har om et alternativ påbegyndt indsatsen i praksis - sammen med lokale 
repræsentanter og arbejdet nedefra og op med ambitionen om, at skabe autentiske og holdbare 
løsningsmodeller for en lokal jobskabelse, der tager udgangspunkt i det lokale potentiale i 
Rebild Øst.  
I samarbejde med de lokale kræfter er der i løbet af foråret 2013 afdækket en række mulige 
indsatsområder. Heraf er der udvalgt to indsatsområder med udgangspunkt i eksisterende lokale 
ressourcer. Indsatsområderne forventes at kunne danne afsæt for to potentielle forsøgsprojekter 
med henblik på at etablere grundlaget for en ressourcebaseret og lokalt forankret 
erhvervsudvikling i den østlige del af Rebild Kommune.  
 
De to potentielle indsatser udgør: Småskalaturisme og lokale fødevarer og 
Brancheplatforme – samarbejde mellem mindre virksomheder. 
Begge indsatser kobler potentiel erhvervsudvikling og bedre levevilkår i mindre lokalsamfund. 
 
Rapporten perspektiverer og tester de 2 potentielle indsatsområder i forhold til aktuelle 
politiske indgreb, muligheder og tendenser og kommer slutteligt med en række anbefalinger. 
Rapporten fremlægges på et fællesmøde for alle aktører den 20. august 2013.  
På mødet drøftes projektets videre forløb frem mod realisering. 
 
Formål med rapporten 
Rapporten har 3 primære formål. 

1. For det første skal rapporten fungere som opsamling og anbefalinger til projektets 
aktører i forlængelse af projektets 1. analysefase, der blev afholdt i foråret 2013. 

2. For det andet skal rapporten kunne anvendes som udgangspunkt for videre fundraising 
for projektets 2. Fase. 

3. Slutteligt skal rapporten kunne anvendes som evaluering og afrapportering til 
Landdistriktspuljen.  
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DEL  1 
Baggrund og proces 
 
Indledning 
Projektet ”Erhvervsudvikling og levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune” tager det 
naturlige afsæt i en forudgående kommunal indsats ”Energi til Ildsjæle”, som Center Kultur og 
Fritid har gennemført i samarbejde med ildsjæle fra hele kommunen.  
Undervejs i projektforløbet fandt en række ildsjæle fra den østlige del af Rebild Kommune 
sammen i ønsket om at etablere en fælles markedsførings- og bosætningsindsats for deres del af 
kommunen. 
Den østlige del af Rebild Kommune ligger ikke umiddelbart geografisk optimalt i forhold til 
udviklingspotentialerne omkring motorvejen E45 og er derfor heller ikke en central fokus for 
kommunens vækstfokus. 
 
Derimod ligger den østlige del af Rebild Kommune kun ganske få kilometer syd for Ålborg Øst 
og udgør dermed et naturligt vækstopland til de kommende års udvikling i Ålborg Øst.  
Ved en strategisk sammenlægning af de to potentialer: 
 

• stærkt engagement og god organisering af lokale frivillige ressourcer  
• geografisk optimal beliggenhed i periferien af kommende byudvikling og investeringer 

 
opstod ideen om projektet ”Erhvervsudvikling og levevilkår i den østlige del af Rebild 
Kommune”, som et pilotprojekt med fokus på at undersøge potentialerne i det lokale frivillige 
engagement i landdistrikternes lokalsamfund som kickstarter for en lokal bottom-up 
erhvervsudvikling i periferien af et større bysamfunds udviklingsplaner. 
 
Nærværende analyserapport afslutter det første halve års projektarbejde, der, i samarbejde med 
lokale frivillige i de 6 lokalsamfund, har afdækket de potentielle udviklingsmuligheder på 
jobskabelsesområdet med afsæt i lokale og stedbundne ressourcer. 
 
Projektbaggrund  
Bag projektet står et partnerskab bestående af LAG Himmerland, Center Kultur og Fritid i 
Rebild Kommune, lokale ildsjæle samt borgerorganisationer i 3 byzonebyer og 3 landsbyer 
med oplande i den østlige del af Rebild Kommune.  
I projektet skal aktører i den østlige del af Rebild Kommune - i samarbejde og i et 
helhedsorienteret erhvervsmæssigt fremtidsperspektiv - udarbejde lokale udviklingsplaner. 
Sigtet er dog et lidt andet, end man kender fra de traditionelle udviklingsplaner, da der i denne 
forbindelse er et primært fokus på at udvikle og omsætte de lokale stedbundne ressourcer til en 
fremtidig erhvervsudvikling og en skærpet forretningsplanlægning for aktiviteter og projekter i 
de deltagende lokalsamfund.  
 
I Rebild Kommune ligger det primære erhvervsudviklingsområde i den vestlige del af 
kommunen med fokus rettet på vækstpotentialerne i transportkorridoren langs den nordjyske 
motorvej. Med nærværende projekt spejles denne primære strategi til en indsats omkring 
hovedvej 507 i kommunens østlige landdistrikter.  
 
Der arbejdes såvel på et lokalt niveau i den enkelte byzoneby / landsby, som på et overordnet 
fælles niveau, hvor der er fokus på samarbejde og synergi mellem de forskellige lokalsamfund i 
den østlige del af Rebild Kommune. Her er en gryende fælles ildsjæleindsats, den samme natur, 
det samme landskab og den samme geografiske placering umiddelbart syd for det kommende 
universitetshospital i Ålborg Øst oplagte lokale ressourcer og potentialer i et fremtidigt 
udviklingsperspektiv. 
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Udviklingspotentialet vurderes særdeles positivt, såvel i forhold til de eksisterende aktører i 
området, som i forhold til fremtidsperspektiverne og synergimulighederne i forlængelse af 
etablering af det kommende universitetshospital og den samlede udvikling i Ålborg Øst, der 
endvidere omfatter udvidelse af universitetets fakulteter samt et nyt regionshus. 
 
Projektets drift er forankret i kommunens Center Kultur og Fritid, der har gode erfaringer med 
et særligt succesfuldt ildsjæleengagement i projektet ”Energi til Ildsjæle”.  
Parallelt med samarbejdet på tværs af lokalsamfund, er det hensigten at projektet skal initiere 
og stimulere det tværfaglige samarbejde mellem kommunale centre. 
 
På det generelle plan ligger projektet sig tæt op af midtvejsevalueringen for 
Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Midtvejsevalueringen konkluderer bl. a., at der i 
programmets anden halvdel skal være et større fokus på erhvervsudvikling og etablering af 
arbejdspladser.   
Endvidere er de nuværende politiske meldinger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 
at der også i den kommende programperiode skal være et større fokus på erhvervsudvikling og 
jobskabelse 
 
Igangværende landdistriktsforskning konkluderer parallelt, at erhvervsudviklingen i 
landdistrikterne eksisterer på sine egne grundvilkår. Mange virksomheder i landdistrikterne 
ønsker ikke at udvide og vækste. Derimod er de ofte mindre virksomheder med en eller ganske 
få arbejdspladser. Men da en stor del af befolkningen i land- og mellemkommuner er bosat i 
landsbyer og i det åbne land uden for de større byer, er potentialet for en 
erhvervsudviklingsindsats alligevel værd at notere sig. Tætheden er måske ikke urban, men den 
samlede masse er betragtelig, og lejemål samt etableringsmuligheder er billigere end på mange 
andre lokaliteter. Endvidere betyder etablering og fastholdelse af robuste stedbundne 
arbejdspladser også fastholdelse af borgere samt skattegrundlag og dermed et bedre grundlag 
for den enkelte kommunes servicegrundlag.   
 
På det specifikke plan tager projektet udgangspunkt i planstrategiens prognoser for den 
fremtidige erhvervsudvikling i Rebild Kommune. Her forventes et tab på ca. 400 arbejdspladser 
i perioden 2010-2020, hvilket svarer til 4 % af arbejdsstyrken.  
 
Derudover tager projektet udgangspunkt i at udbygge de gode takter i det gryende 
ildsjælesamarbejde fra det allerede etablerede landdistriktspuljeprojekt ”Energi til Ildsjæle”. 
Herudover udbygges med et nødvendigt strategisk fokus på erhvervsudvikling – dvs. 
fastholdelse af eksisterende, samt etablering af nye arbejdspladser med udgangspunkt i lokale 
ressourcer og potentialer.   
 
De 6 lokalsamfund med oplande er placeret i den østlige del af Rebild Kommune og har såvel 
et landskabeligt som et geografisk fællesskab. Desuden løber hovedvej 507 mellem Hadsund og 
Ålborg nord-syd centralt gennem landskabet og giver dermed en fælles overordnet infrastruktur 
med let adgang til begge byer og i særdeleshed til det kommende 135.000 m2 store 
universitetshospital i Ålborg Øst. Der vurderes således at være et godt strategisk potentiale for 
udvikling af landdistrikterne syd for Ålborg Øst.  
 
I forbindelse med projektet ”Energi til Ildsjæle” er der ligeledes afdækket en betydelig social 
kapital og et betragteligt ildsjælepotentiale i de udvalgte lokalsamfund. Dette lokale potentiale 
ses som en vigtig ressource til en konkret  udmøntning af det strategiske potentiale, hvor de 6 
lokalsamfund – via samarbejde og synergi - kan afdække, udvikle og realisere ressourcer og 
potentialer i den østlige del af Rebild Kommune.  
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Projektet tager udgangspunkt i en metodisk tilgang, der fokuserer på: 
Strategisk Forretningsplanlægning for Landdistrikterne i et nyt samspil mellem borger og 
kommune. 
Den metodiske tilgang er et supplement og et alternativt til den vækstbaserede erhvervsindsats 
og kan udføres på flere forskellige strategiske niveauer.  
Det kan være den enkelte region eller kommune, der har behov for at få overblik og koordinere 
en overordnet indsats; men det kan også være den enkelte landsby eller et samarbejde mellem 
flere landsbyer, der ønsker at få belyst mulighederne og etableret en forretningsplan for deres 
specifikke område. Fælles for alle indsatserne er, at de – på linje med den øvrige 
landdistriktsudvikling – er baseret på et lokalt engagement og på at afdække, udnytte og 
optimere synergien i de stedbundne ressourcer.   
 

• Projektet fokuserer på disse udfordringer og udbygger arbejdet i 
landdistriktsudviklingens kendte lokale udviklingsplaner med en kommerciel tilgang og 
en konkret forretningsplanlægning for det/de enkelte lokalsamfund 

• Projektet målretter sig mod en nødvendig afdækning af, hvad man skal leve af i 
fremtidens landdistrikter og har til formål at opstille en helheds- og handlingsorienteret 
forretningsplan for den enkelte landsby / lokalsamfund med fokus på de specifikke 
lokale potentialer og muligheder 

• Projektet arbejder metodisk med en traditionel bottom-up tilgang med lokal forankring 
/ lokale ildsjæle og supplerer med en afdækning af nye lokale erhvervsudviklings 
aktører  

   
6 lokalsamfund i Rebild Øst 
I Rebild Kommune bor ca. 2/3 af det samlede indbyggerantal på 28.871 i landsbyer og det åbne 
land. Indbyggerantallet er svagt stigende. De tre største byer med ca. 1/3 af indbyggerne samt 
motorvejen E45 er koncentreret centralt samt i den vestlige del af kommunen, hvorfor Rebild 
Kommunes generelle erhvervsudvikling primært er fokuseret omkring vækstpotentialet langs 
infrastruktur samt i de større byer.  
Nærværende projekt er målrettet landdistrikterne i den østlige del af Rebild Kommune og 
forankret i 6 lokalsamfund samt deres oplande:  
3 landsbyer:  St. Brøndum, Hellum, Siem  
3 byzonebyer:  Blenstrup, Bælum, Terndrup 

  
Ålborg Øst 
Det østlige Ålborg, der består af flere separate forstadsprægede bydele, huser i dag 21.000 
indbyggere, 14.000 arbejdspladser og 11.000 studerende. 
Med visionen om et bæredygtigt og internationalt byområde, har man for nyligt afsluttet en 
arkitektkonkurrence, hvor Ålborg Øst bliver scene for en massiv og målrettet udviklingsindsats, 
med forventede investeringer i omegnen af 10 mia. kr. over de næste 10 år. 
Området, der består af både boliger, erhverv og institutioner planlægges udbygget indenfor alle 
områder og såvel sygehus-, regions-, universitets- samt boligområdet og den kollektive trafik 
forventes udvidet i takt med konkurrenceplanernes realisering. 
 
Projektets formål  
FASE 1 gennemføres forår 2013 

• At screene og analysere det østlige område i Rebild Kommune for lokale ressourcer (i 
bredeste forstand) med erhvervsudviklingspotentialer 

• At inddrage og aktivere de rette lokale ressourcer / aktører som samarbejdspartnere bag 
en forretningsplanlægning for området 

• At arbejde på et decentralt og borgernært niveau med udgangspunkt i bottom-up 
princippet 

• At opstille en vision for en fremtidig erhvervsudvikling i området 
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FASE  2 
• At opstille en strategi for en fremtidig erhvervsudvikling i området 
• At udarbejde en / flere lokale udviklingsplaner i form af forretningsplaner for den 

østlige del af Rebild Kommune 
• At udarbejde en tilhørende handlingsplan for en ca. 10-årig periode frem til realisering 

af det kommende universitetshospital  
 
Projektets målgruppe 
Projektet har fokus på den tætte kontakt mellem Rebild Kommune forankret i Center Kultur og 
Fritid og projektet ”Energi til Ildsjæle”, samt foreninger og lokalsamfund og arbejder med 
målgrupper på 3 niveauer:  
 

• lokalt niveau i den enkelte landsby, målrettet et helhedsorienteret samarbejde mellem 
borgere, foreninger, virksomheder og erhvervsliv   

• horisontalt samarbejdsniveau på tværs mellem de deltagende lokalsamfund målrettet 
mulige synergier i et helhedsorienteret samarbejde mellem borgere, foreninger, 
virksomheder og erhvervsliv    

• vertikalt samarbejdsniveau til kommunens erhvervsservice og til regionens 
erhvervsudvikling 

 
Projektets forventede effekter 

• Projektet forventes at skabe en konkret platform for erhvervsudvikling i 
landdistrikterne i den østlige del af Rebild Kommune – og dermed også have en positiv 
effekt på områderne: attraktive levevilkår og bosætning 

• Projektet forventes at bygge videre på det afdækkede og voksende ildsjælepotentiale i 
den østlige del af Rebild Kommune 

• Projektet forventes via en aktiv kommunikationsindsats, at profilere den østlige del af 
Rebild Kommune som et ruralt alternativ til vækstdynamoen omkring motorvejen i den 
vestlige del af kommunen. 

• Projektet forventes konkret at udmønte de lokale ressourcer i en strategisk 
forretningsplan og erhvervsudviklingsstrategi for landdistrikterne i den østlige del af 
Rebild Kommune 

 
Forankring i igangværende aktiviteter og strategier 
Projektet er forankret i flere igangværende aktiviteter og gældende strategier i Rebild 
Kommune, herunder Energi til Ildsjæle, igangværende landdistriktspuljeprojekt; 
Landdistriktspolitik, Planstrategi 2012, Servicetjek af lokalsamfund v. Center Kultur og Fritid, 
Grøn Vækst program / Region Nordjylland; LAG Himmerlands udviklingsstrategi.  
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DEL 2   
Analyser – De 6 lokalsamfund 
 
De 6 lokalsamfunds profil i dag 
De 6 lokalsamfund, der alle er placeret i den østlige del af Rebild Kommune, ligner til 
forveksling de fleste andre lokalområder i de danske landdistrikter.  
Som Rebild Kommunes hjemmeside for landsbyerne fremhæver, er der godt at bo fordi: 

• der er fred og ro 
• der er billigt at bosætte sig 
• og der er et rigt natur-, kultur- og fritidsliv 

 
Alle tre er de gode og vægtige grunde, der dog ikke adskiller sig nævneværdigt fra generelle 
argumenter for at bosætte sig næsten hvor som helst i de øvrige danske landsbyer og 
landdistrikter. De fleste steder kan byde på fred og ro, billige boliger samt et rigt natur- og 
foreningsliv. 
 
Dog er der, set fra det lokale perspektiv, store forskelle mellem de 6 lokalområder. Trods den 
umiddelbart homogene profil fra en udefrakommendes perspektiv, kan der for den lokalkendte 
være forskelle, der opleves markante og særlige.  
Dels er der den lokalhistoriske virkelighed hvor traditioner og historie spiller ind; nogle af de 
deltagende lokalsamfund har f. eks. været kommunebyer forud for kommunesammenlægningen 
i 2007. Andre steder har lokale ildsjæle og deres store indsats for specifikke interesseområder 
sat deres præg på udviklingen og lokalsamfundets nuværende profil. 
Det er denne ubemærkede og anonyme signifikans, som nærværende projekt forsøger at 
kortlægge og anvende som afsæt for en erhvervsorienteret og stedbunden udviklingsstrategi for 
de 6 samarbejdende lokalsamfund og deres oplande i den østlige del af Rebild Kommune. 
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ST. BRØNDUM 
På Rebild Kommunes hjemmeside findes en landsbyportal med oversigt og link til alle 
kommunens  landsbyer. Her præsenterer St. Brøndum sig selv: 
”St. Brøndum er en lille landsby med knap 300 indbyggere. Der er et levende forenings- og 
kulturliv i landsbyen. Borgerforeningen og projektet Kulturkøbmanden er bærende kræfter i det 
aktive kulturliv. Forsamlingshuset er en tilbygning til den gamle købmandsbutik og styres af 
borgerforeningen. Kulturkøbmanden rummer udover velassorteret øludsalg, en Netcafe, et 
bogudsalg og et galleri. 
På første sal udstiller den lokale glaskunstner. I 2010 var der udstilling med Salvador Dali 
værker. Kulturkøbmanden har sin egen hjemmeside, hvor der ligger diverse omtaler af både 
nye og ældre arrangementer. 
  
I St. Brøndum er der Mejeriudsalg og Antikvariat. Der er adskillige mindre 
erhvervsvirksomheder i byen. Mod syd findes Store Brøndum kirke der betjenes af præsten der 
er bosiddende i præstegården midt i byen. Her kan man ud over gudstjenesterne opleve det 
lokale sangkor i samklang med den lokale organist. I anlægget afholdes sankthans med 
berigende båltaler. Pinselørdag rejses en stor majbøg med assistance fra lokale bønders 
kraftfulde maskiner efter turen i skoven efter grene og forberedelse af helstegt pattegris.” 
 
“Her er godt at bo fordi: 
Her er højt til himlen  
Vi kommer hinanden ved  
Vi har et rigt kulturliv” 
 
St. Brøndum er et lille lokalsamfund med en, for en mindre landsby, stor og atypisk ekstrovert 
aktivitet, der ikke bare servicerer lokalt, men som også henvender sig med aktiviteter og 
services ud af lokalsamfundet. 
Bundet op på mange aktive ildsjæle, i en kombination af frivillig og professionel indsats, kan 
St. Brøndum tilbyde kulturtilbud og –aktiviteter, der langt overstiger, hvad man forventer af et 
lokalsamfund af denne størrelse. 
Udfordringen er dels en vital videreudvikling af det gode udgangspunkt og dels et 
generationsskifte, der  forankrer ansvar og ejerskab for de mange aktiviteter hos den næste 
generation. 
 
De stærkeste udviklingskort er ofte de unikke og for det enkelte lokalsamfund karakteristiske 
særpræg.   
I den sammenhæng har St. Brøndum 3 stærke kort på hånden: 

• Kulturaktiviteter 
• Fødevarer og madkultur  
• Større årlige events med småskala-turistpotentiale – koordineres med andre lignende 

aktiviteter i området 
 
Kulturaktiviteter 
Kulturaktiviteterne er stærke og traditionsrige. Kulturkøbmanden er en selvejende institution og 
et lokalt kulturhus i 2 etager. Bag Kulturkøbmanden står en brugerforening, der dels driver 
medborger- og kulturhuset og dels lejer ud til både købmand/kiosk, antikvariat, netcafe for 
landsbyens unge samt et guldsmedeværksted. 
På anden salen findes desuden en fast udstilling med kunsthåndværk og smykker. 
Med afsæt i Kulturkøbmanden udbydes et bredt varieret program med såvel 
kulturarrangementer og kunstudstillinger med et internationalt tilsnit. 
Bygningsmæssigt ligger Kulturkøbmanden og Forsamlingshuset i den samme ejendom ud til 
landsbyens centrale torv. 
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Med mere end 100.000 titler råder St. Brøndum Antikvariat over 2 fysiske butikker i landsbyen; 
dels i Kulturkøbmanden og dels i den gamle skole, men sælger desuden også via netsalg. 
 
Fødevarer og madkultur 
I regi af Kulturkøbmanden sælges specialøl, og heller ikke her gøres noget halvt, da der føres 
mere end 300 forskellige slags øl på lager. 
I Katrineholm Mejeri, der ligger centralt placeret i St. Brøndum produceres kvalitetsoste, og der 
sælges såvel egne som importerede oste i mejeriets lokale osteudsalg. 
Rundt om St. Brøndum findes endvidere et bredt udvalg af lokale fødevareproducenter; 
frugtplantager, økologiske landmænd, kødproducenter, slagter, økologisk hønseri og 
ægproducent. 
Desuden findes der virksomheden SB Montage, der producerer forarbejdningsmaskiner til 
fødevareindustrien. 
Krastrupsøgaard, der er et større landbrug i landsbyens opland, driver kødproduktion med såvel 
kvæg som svin og har egen gårdbutik med slagtervarer. Landbruget arrangerer også 
lejlighedsvist større fødevaremarkeder. 
I forlængelse af de mange aktiviteter på fødevareområdet har man for flere år siden etableret St. 
Brøndums Gourmetrute, som et samarbejde og en besøgsrute med fokus på flere af 
lokalområdets fødevareproducenter og kunsthåndværkere. 
 
Større events 
Hvert andet år i de lige år afholdes over flere dage vikingeeventen ”Nordlys” og i de ulige år en 
lidt mindre endags middelalderevent ”Dagligliv i Norden”. Begge arrangementer afholdes i 
anlægget centralt i landsbyen og kombinerer synergien i kunst, historie, kultur og madkultur. 
  
Generelt 
Generelt findes der i området i og omkring St. Brøndum mange forskellige håndværkere, 
transportvirksomheder og maskinstationer. 
 
Wildcard 
I kort afstand til landsbyen ligger genbrugspladsen, der generer en del gennemkørende trafik og 
dermed også en potentiel kundekreds. 
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HELLUM 
Hellum skriver om sig selv: 
“Hellum er en landsby i Rebild Kommune i Himmerland, lidt nord for Rold Skov og Madumsø 
på landevejen mellem Skørping og Terndrup.” 
 
“Her er godt at bo fordi: 
- vi kan li’ at bo på landet. 
- der er en pragtfuld natur 
- vi har en god skole 
- vi har gode pasningstilbud til vore børn. 
- vi har ikke langt til større byer, motorvej og jernbane.” 
 
Tæt på Skørpings serviceudbud 
I såvel Hellums udviklingsplan fra 2009, som i dialogen i forbindelse med denne undersøgelse, 
peger Hellums selvopfattelse primært på at være en bosætningslandsby, der i umiddelbar 
nærhed til Skørping kan nyde godt af den attraktive afstand til den større bys righoldige kultur- 
og servicetilbud. 
Oplandsbosætning via huludfyldning i en landsby med lokal identitet og autenticitet kunne 
udgøre et relevant alternativ til den mere traditionelle bosætning i Skørpings perifære 
parcelhusområder. 
Cykelafstanden på mindre end 5 km. til Skørpings bygrænse kan dog ikke udnyttes optimalt, da 
landevejen er stærkt trafikeret og der ikke er anlagt cykelsti. 
 
Friskole – Hellum FRI 
Bag friskolens realisering står et målrettet lokalt engagement. Hellum FRI overtog den gamle 
folkeskole og startede på lokalt initiativ i sommeren 2012 som friskole med såvel skole, 
børnehave, SFO som klub. Skolen er desuden et centralt og naturligt samlingssted for mange 
andre aktiviteter i lokalsamfundet. 
Friskolen, der ud over den lokale betydning, også kunne udvikles som et alternativt tilbud til 
skolesøgende børn og dermed bosætning i Skørping, kan ikke udnytte dette 
forretningspotentiale optimalt, da den manglede cykelforbindelse også i denne henseende 
spænder ben for at udnytte det fulde potentiale 
 
Rold Skov og Madum Sø 
Om end lokalbefolkningen i høj grad er bevidste om disse naturperler, er Hellums tætte 
beliggenhed til de to særligt attraktive naturområder Rold Skov og Madum Sø åbenbare, men 
ikke udnyttede potentialer. 
Den store naturperle Rold Skov er kendt langt uden for kommunegrænsen og Madum Sø, der 
udelukkende forsynes med grundvand har en næringsfattig vandkvalitet og dermed klart vand, 
anvendes som attraktiv badesø, af et stort lokalt opland. 
 
Generelt 
Hellum har på linie med de øvrige deltagende byer mange forskellige lokale håndværkere, 
maskinstation, entreprenørvirksomhed, lidt liberalt erhverv samt en lokal afdeling af et 
københavnsk kunsthandler og galleri. 
 
Wildcard 
Som flere af de deltagende byer har Hellum, grundet hovedvejen mellem Skørping og 
Terndrup, en del gennemgående trafik og dermed et potentielt uudnyttet kundegrundlag 
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SIEM 

Når Siem skal introducere landsbyen og lokalsamfundet lyder det: 
”Velkommen til Siem. Tryk på byskiltet for at komme tilbage til forsiden.” 
 
”Her er godt at bo fordi: 
i Siem er vi 'ude på landet' - omgivet af dejlig natur og samtidig tæt på skole, indkøb og masser 
af kulturliv!” 
 
Forsamlingshuset 
I Siem har man, i forlængelse af projektet ”Sammenhæng i Siem” og udviklingsplanen ”Siem 
og Omegn” fra 2009, haft det primære fokus på etableringen af attraktive levevilkår for de 
nuværende borgere. Mottoet i den lille landsby med omkring 100 indbyggere er kvalitet frem 
for kvantitet.  
Centralt i det lokale engagement står aktiviteterne i og omkring forsamlingshuset, der er 
udstyret med både en lille og en stor sal samt med scene og et professionelt lydudstyr, der langt 
overgår standarderne for de fleste forsamlingshuse.  
Lokalsamfundet udnytter det tekniske potentiale til musik- og kulturarrangementet henvendt 
mod et større opland, og de mange aktiviteter rækker derfor langt udover den lokale betydning, 
som eksempelvis det årlige og traditionsrige dilettant- og nissespil, der tilbagevendende 
cementerer landsbyfællesskabet og den fælles historie. 
Forsamlingshuset har, med det professionelle udstyr, et godt potentiale for videre 
forretningsudvikling. 
 
Udendørs aktiviteter 
Siem har desuden satset målrettet på at skabe og højne lokale udendørs- og naturaktiviteter. En 
veludstyret legeplads for børn og barnlige sjæle ligger lige over for forsamlingshuset, og 
udeaktiviteterne kan forsætte i og omkring bålhytten i landsbyens østlige udkant. Herudover har 
Siem nedsat en stiudvalg, der arbejder med etablering og vedligehold af rekreative naturstier i 
lokalområdet. To nuværende stiforløb, henholdsvis nord og syd for Siem har udgangspunkt ved 
forsamlingshuset, hvor man kan få foldere med informationer om vandreturene. 
På Siems hjemmeside fremhæves det, at man også “kan gå af andre eksisterende markveje og 
skovveje rundt omkring Siem og på den måde komme langt ud i Rold Skov, eller gå mod øst 
og ende ude i Vildmosen!” 
På borgermødets open space øvelse blev der desuden dannet en gruppe med interesse i at skabe 
en mindre fiskesø umiddelbart øst for byen, ligesom der blev fremsat ønske om at udvikle 
hestesporten og ansætte en berider.  
 
Iderige Kvinder i Siem 
På samme borgermøde fandt en flok initiativ- og iderige kvinder i Siem sammen i en 
arbejdsgruppe. Med udgangspunkt i en række interesse- og hobbyorienterede aktiviteter, 
dannede der sig hurtigt et billede af de muligheder traditionelle kvindeaktiviteter som bagning, 
syning, håndarbejder mv. kunne have som udviklingsplatform for en potentiel 
erhvervsudvikling. Siem deler, som en vejby på den samme vejstrækning som Hellum, 
identiske  grundvilkår med megen gennemkørende trafik.  
Med udgangspunkt i trafikken, som kan oversættes til ”et stort dagligt kundepotentiale”, samt i 
de mange interessebaserede aktiviteter og en tom ejendom på hovedgaden blev der diskuteret 
visioner for, hvordan et lokalt opkøbt hus med bager, cafe, blomsterudsalg, kunstudstilling/salg 
og guidede ture kunne være med til at skabe en positiv oplevelse på hovedgaden og måske basis 
for mindre erhvervsudvikling. 
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Juletræsproduktion 
Både omkring Siem og de øvrige deltagende byer er der en stor skovdrift og 
juletræsproduktion. Juletræsproducenterne i området er mange, men udnytter i dag ikke 
samarbejdspotentialet omkring markedsføring, salg og distribution. 
 
Generel erhvervsprofil 
Siem og opland er ligesom de øvrige lokalområder præget af mange håndværksvirksomheder, 
men har derudover vognmand, arkitekt, fodterapeut, frisør og lokal vinhandel. I oplandet er der 
desuden frugthave, grusgrav og glaskunst. 
 
Wildcard 
Dagplejen i Siem kunne udvikles som specialiseret naturdagpleje med udgangspunkt i de 
mange fine naturfaciliteter. 
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BLENSTRUP 
Blenstrup, der er den nordligst beliggende af de 6 lokalsamfund, er en af de tre lidt større 
byzonebyer og er derfor ikke repræsenteret på Rebild Kommunes landsbyportal. Blenstrup er i 
kommuneplan 2013-2025 udpeget til service- og boligby. Det betyder, at byen 
planlægningsmæssigt forventes at spille en vigtig rolle i lokalområdet, og at den skal være med 
til at øge mangfoldigheden af de kommende bosætningsmuligheder, der hovedsageligt 
planlægges efter efterspørgsel. 
 
Blenstrup har egen hjemmeside og vil gerne kendes som: 
”Blenstrup – et godt sted at bo! Centralt beliggende i den fredelige, rolige og naturskønne 
Rebild Kommune.” 
 
Nærhed til Ålborg Universitet mm. 
Blenstrup på ca. 540 indbyggere er dét af de 6 lokalsamfund, der ligger tættest placeret på 
Ålborg Øst. Blenstrup ligger desuden tæt på den gamle Hadsundvej og kun små 17 km skiller 
Blenstrup fra universitet og kommende universitetshospital.  
Potentialet i at udnytte beliggenheden ligger lige for. Blenstrup kan byde på billigere boliger og 
mere plads for pengene til børnefamilier, der ønsker at bo i et mindre lokalsamfund tæt på 
arbejds- eller studiepladsen i en større by. Derudover kan der være en mulighed i at skabe 
boligtilbud til studerende, - der udover en billig bolig tilbyder en studiemæssig og professionel 
merværdi  som for eksempel koblet op på værksteder, kontorarbejdspladser og 
udviklingssamarbejder med lokale virksomheder.  
 
Blenstrup Hallen 
Blenstrup Hallen, der sammen med skolen, ligger centralt i byen, er fællesskabets hjerte i 
Blenstrup. Hallen er ikke blot en idrætshal, men fungerer som et lokalt kultur- og aktivitetshus 
med et rigt udbud af aktiviteter til alle aldre.  
Hallens cafe samt gode inde- og udefaciliteter giver mulighed for en rig variation i 
aktiviteterne, der også omfatter 2 ugentlige og velbesøgte bankoarrangementer, hvor mange 
ældre deltager. 
 
Valhalla 
Den integrerede institution Valhalla ligger i umiddelbar tilknytning til skolen og Blenstrup 
Hallen. Institutionen er en udvidet skolefritidsordning og fungerer som børnehave og 
skolefritidsordning for elever i 0.-3. klasse fra Bakkehusene.  Den store og kunstnerisk 
bearbejdede legeplads med inspiration fra Midgården i nordisk mytologisk er et anderledes og 
kreativt bud på et ude- og aktivitetsrum, der samler institution, lokalt mødested og 
kulturbærende læringsrum i et design. 

Naturoplevelser  
Som de øvrige lokalsamfund ligger Blenstrup naturskønt med gode muligheder for adgang til 
stisystemer i naturen. Derudover er der i lokalsamfundet interesse for at etablere mulighed for 
kanosejlads i den nærtliggende Asp bæk, der udspringer som overløb fra Madum Sø og nord for 
Blenstrup løber ud i den større Lindenborg Å. 

Generelt 
Også i Blenstrup er håndværkerbranchen stærkt repræsenteret. Derudover findes der en del 
institutioner og liberale erhverv, maskinstation, autoværksteder, smed, blomsterhandel, slagter 
og købmand. I oplandet findes desuden flere frugtplantager. 
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Wildcard 
Blenstrups wildcard kunne orientere sig målrettet efter et erhvervsorienteret samarbejde med 
Ålborg Universitet; alternativt en forretningsudvikling af området, institutionerne og 
faciliteterne omkring Blenstrup Hallen. 
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BÆLUM 
Bælum, med små 800 indbyggere, er den østligste beliggende af de 6 lokalsamfund og er i 
kommuneplanens bymønster udpeget som en vækstby. Det betyder, at Byrådet har en 
forventning om, at byen kan medvirke til at tiltrække vækst til kommunen, og derfor 
planlægges der i vækstbyerne, så der er arealer til rådighed til både boliger og erhverv. 
Grundet placeringen ca. 5 km fra central infrastruktur, forventer Byrådet dog ikke, at det er 
realistisk at tiltrække nye erhvervsaktiviteter til Bælum. 
 
Bælum har også egen hjemmeside og præsenterer sig: 
”Velkommen til Bælum-Solbjerg. Denne hjemmeside udgør et informationscentrum for borgere, 
virksomheder og foreninger i Bælum-Solbjerg området. Her får du et overblik over 
virksomhedernes og foreningernes tilbud, åbningstider og meget mere. 
 
Naturpotentialer og småskalaturisme 
Bælum ligger særdeles naturskønt ved Rebild Kommunes kommunegrænse i øst og grænser op 
til den vestlige del af Lille Vildmose, med kun 13 km. til kysten og Øster Hurup. Med kuperet 
terræn, Svanfolk Bakker, skov, kildevæld, søer og mose, forundersøgelser omkring mulig 
gendannelse af sø sydvest for Bælum samt Hadsundruten – en cykelsti anlagt på det nedlagte 
banelegeme mellem Hadsund og Gistrup – er der rig mulighed for at udbygge en 
småskalaturisme i området. 
 
Fødevarer og madkultur 
På Møllebakkerne i byens udkant ligger Bælum Mølle som byens vartegn, placeret 60 meter 
over havets overflade og i klart vejr synlig fra Rold Skov til Kattegat. Møllen ejes i dag af 
Rebild Kommune og vedligeholdes som museumsmølle af det frivillige Møllelaug.  
Møllen, der var i drift indtil 1965, er i dag istandsat og fuldt funktionsduelig og kunne dermed 
blive en vægtig spiller i en eventuel kommende forretningsudvikling og satsning på udbygning 
af St. Brøndums gourmetrute og salget af lokale fødevarer. 
 
Mange bygninger med udviklingspotentiale 
Bælum har flere attraktive bygninger med udviklingspotentiale. Stationsbygningen, Mejeriet, 
sparekasse, kro og købmandsgård i centrum samt møllen og Skovpavilionen i byens periferi er 
alle bygninger, der har en lokal og kulturhistorisk betydning. 
Nogle af bygningerne står tomme i dag, i andre er der allerede aktiviteter og i andre igen ved 
man, at funktionen sandsynligvis nedlægges inden for et kortere årrække. 
Særligt omkring det centrale torv og det gamle mejeri tæt på stationen, kan der med udvikling 
af det rigtige og levedygtige funktionsindhold genskabes et attraktivt landsbymiljø. 
  
Generelt 
Som i de øvrige deltagende lokalsamfund er håndværkerbranchen godt repræsenteret i Bælum. 
Derudover findes der liberale erhverv, købmand, maskinfabrik, smedie og maskinmontage, 
automekaniker, vognmand, byggefirma mm. 
Endvidere er der i området flere specialinstitutioner, bo- og væreskoler. 
 
Wildcard 
Den stemningsfulde Skovpavilion ligger særdeles naturskønt. Den anvendes til lokale 
traditioner og arrangementer, til festudlejning samt til foreningen Kulturmøllens større 
musikarrangementer og kunne med fordel anvendes som platform for en forretningsudvikling 
med fokus på mindre konferencer og kurser. 
Såvel Kulturmøllens musikarrangementer som koncertvirksomhed i sognegård og kirke trækker 
allerede i dag publikum langvejs fra. 
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TERNDRUP 
Terndrup, der er den største af de deltagende lokalsamfund, er på samme vis som Bælum, 
udpeget til vækstby i Kommuneplan 2013-2025. Byrådet vurderer, bl.a. på baggrund af den 
geografiske placering langs hovedvej 507, at der i Terndrup og i lokalområdet er gode 
udviklingsmuligheder. 
 
Fra Terndrup lyder invitationen: 
”Velkommen til Terndrup by. Denne hjemmeside vil fortælle dig lidt om, hvad Terndrup by har 
at byde på. I Terndrup bor ca. 1.550 indbyggere. Byen har egen skole fra 0-9. klasse, hal, 
svømmehal samt et godt og bredt foreningsliv. 
Terndrup er kendt som stedet i Himmerland hvor der hver år afholdes Grundlovsfest i 
Terndruplund. Den ældste af sin slags. En begivenhed, der har eksisteret lige så længe som vi 
har haft grundloven. 
 
Retsbygningen 
Den karakteristiske og bevaringsværdige retsbygning centralt i  Terndrup har stået tom i flere 
år, men er efter borgermødet i Terndrup blevet erhvervet af den lokale apoteker og forventes, 
ud over apoteket, at komme til at huse en mindre antal lejemål. 
På borgermødet blev der eksempelvis arbejdet med visionen om et sundheds-/velfærdshus med 
apotek, frisør, ergoterapeut, zoneterapeut, kosmetolog, psykoterapeut, psykolog, alternativ 
behandling mm.  
Ud over selve bygningen omfatter ejendommen et større grundareal. 
 
Det gamle sygehus 
Terndrup Sygehus, der lukkede i 2008 efter 116 års aktivitet, ligger ud til hovedgaden og har 
siden stået til salg. Den tomme ejendom udgør et udviklingspotentiale og ideerne har kredset 
om bl.a. hospice, efterskole, boliger som ny rutebilstation. Ejendommen, der omfatter næste 
5500 m2 bebygget areal, er dog af en størrelse, der kræver betragtelige investeringer, hvad 
enten man ønsker at omdanne eller udnytte de eksisterende bygninger eller man påtænker at 
nedrive og bygge nyt. 
 
Hal og svømmehal / sundhed og motion 
I byens store institutionsområde i den nordlige periferi findes hal og svømmehal sammen med 
skolen, der dækker fra 0.-9. Klasse. 
Sundhedscentret, der er en lokal forening har til huse og driver fitnesslokalter i Medborgerhuset 
beliggende i byens center. 
 
Detailhandel 
Det centrale butikscenter omfatter 3 større dagligvarebutikker og med mange både store og små 
specialbutikker langs hovedgaden giver Terndrup stadig indtrykket af at være en vital og 
velfungerende provinsby med et intakt og levende serviceniveau. Byen har to banker, to 
ejendomsmæglere og herudover er der et bredt udvalg af liberale erhverv.  
I byen sydlige del er der udlagt et område med industri og flere større detailbutikker. 
 
Generelt 
Også i og omkring Terndrup er håndværkerne en fremherskende branche. Der er blandt andet 
mange automekanikere, et byggefirma, smed kro mm. Endvidere er der et rigt udbud af liberale 
traditionelle erhverv,  ligesom byen har en tandlæge, samt sit eget lægehus med flere læger. 
Ud over skole og institutioner, driver Rebild  Kommune også den administrative funktion 
Center Kultur og Fritid i det forhenværende rådhus samt et plejehjem. 
Byen har desuden en bemandet falckstation beliggende ved mølledammen. 
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Wildcard 
Med udgangspunkt i potentiel udvikling af en sammenhængende småskalaturisme centreret 
omkring en gourmetrute fra kysten over Bælum, St. Brøndum, Siem og Hellum til Rebild 
Bakker kunne kroen i Terndrup få en central placering som knudepunkt for både overnatning 
og gourmetoplevelser med fokus på lokale råvarer. 
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Opsamling på de 6 lokalsamfund i Rebild Øst. 
I forlængelse af kommunesammenlægningerne i 2007 og dannelse af de 98 storkommuner, blev 
der pludselig længere mellem det politiske niveau, den kommunale administration og de mindre 
landsogne og lokalsamfund. I mange danske kommuner havde man derfor et stort fokus på 
dannelsen af nærdemokratimodeller med en bedre organisering og formel kontakt til de lokale 
kræfter og foreninger. Resultaterne af denne indsats ses i Rebild Kommune i de 6 
velorganiserede lokalsamfund, med borgere, der har både lysten og evnerne til at ville tage 
medansvar for udviklingen af deres lokalområder. 
 
Men selvom der i dag er frivillige til at løfte opgaverne og videreudvikle potentialerne, stiller 
demografien og generationsskifteproblematikken landdistrikterne generelt, og de helt små byer 
specifikt, i en særlig sårbar situation. Kerneaktiviteterne er bundet op på enkelte lokale ildsjæle 
og de nødvendige arvtagere, der skal være ”næste generation” er statistisk set er på vej væk. 
”Næste generation” skal så at sige næsten altid importeres i form af bosætning og tilflyttere; - 
en udfordring, hvor løsningen heller ikke ligger lige for. 
 
Alle involverede lokalsamfund har i processen givet udtryk for, at de gerne vil tiltrække 
tilflyttere og øge bosætningen. Kun Siem fokuserer bevidst på at bevare indbyggerantallet frem 
for at vækste. 
Men der er ikke noget, der tyder på, at byggemodninger og nye boligudstykninger alene løser 
den demografiske slagside. Med usolgte grunde og eksisterende boliger til salg i næsten alle de 
deltagende lokalsamfund, bør virkemidlet og grundlaget for udvikling findes et andet sted.  
 
I første gang må målet være at skabe lokalsamfund, der i højere grad kan anvende de 
forhåndenværende ressourcer som løftestang for udvikling og potentiel indtægtskilde for enten 
den enkelte borger eller for lokalsamfundet. 
 
I den henseende har der gennem processen med interviews og borgermøder vist sig flere 
fællesnævnere, der kan fungere som basis for fælles markedsføring, profilering og udvikling af 
den østlige del af Rebild Kommune. 
 
I dag markedsfører de 6 lokalsamfund sig primært enkeltvis. På landsbyportalen, der samlet 
profilerer alle kommunens 42 landsbyer, kan det, for en udefrakommende, være svært at danne 
sig et overblik over, hvad de enkelte landsbyer specifikt kan tilbyde. Dermed er det også for 
eventuelle tilflyttere svært at orientere sig i de forskellige muligheder i forbindelse med 
boligsøgning.  
Endelig er det vanskeligt at etablere den fulde gennemslagskraft; politisk, organisatorisk, 
udviklingsmæssigt og i relation til markedsføring, når man dechifrerer de enkelte byggesten 
ned til 42 mindre lokalsamfund. 
 
I det hidtidige lokale projektarbejde og i forbindelse med de lokale ildsjæles store indsats for at 
forbedre organiseringen og højne attraktive levevilkår, har man taget det naturlige 
udgangspunkt i en indsats rettet mod en forbedring af levevilkårene for borgerne i de enkelte 
lokalsamfund; dvs. serviceniveau, lokale mødesteder, legepladser, naturstier, byforskønnelse 
mv.  
I denne indsats har det været naturligt og fornuftigt at skalere og organisere indsatsen inden for 
de enkelte landsbyer og lokalsamfund. Opgaverne på dette indsatsområde passer generelt godt 
til, hvad borgerne selv kan magte og styre. Men når den lokale udvikling skal løftes ind i næste 
trin, med fokus på tiltrækning af tilflyttere, erhvervsudvikling og markedsføring bliver den 
kritiske masse i en enkelt landsby simpelthen for lille, og de enkelte lokalsamfund bør derfor 
pulje deres ressourcer og potentialer med eksterne aktører for at opnå en bedre 
gennemslagskraft. 
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En skalering af den lokale udviklingsindsats i to forskellige niveauer – henholdsvis som de 
opgaver, der kan løftes og organiseres i lokale partnerskaber – og som de opgaver, der bør 
løftes og organiseres i eksterne partnerskaber, fordrer, at arbejdet med de lokale 
udviklingsplaner løftes ind i en generation II.  
 
Målet bør være, at sikre bredere lokale strategiske partnerskaber mellem relevante 
lokalsamfund, suppleret og styrket med nødvendige eksterne partnerskaber til de opgaver, der 
er nødvendige for lokal udvikling, men som ikke kan løftes af det enkelte lokalsamfund.  
Udfordringen er at engagere lokale borgere i en indsats, der tager udgangspunkt i at det 
frivillige engagement og indsats ikke udelukkende fokuserer på eget lokalsamfund.  
 
Forsøgsprojektets 1. fase og forårets proces med de 6 lokalsamfund i den østlige del af Rebild 
Kommune har vist, at der allerede i dag er en stor bevidsthed omkring nødvendigheden af 
bredere geografiske samarbejder, og at der også blandt deltagerne er en stor interesse for at stå 
sammen i en indsats, der dækker hele den østlige del af kommunen.  
 
Gennem forårets lokale borgermøder er de primære lokale potentialer for erhvervsudvikling og 
jobskabelse blevet afdækket og identificeret til dels 6 potentielle fælles indsatsområder og dels 
6 potentielle brancheplatforme, der alle, med udgangspunkt i lokale ressourcer, vil kunne danne 
basis for en fælles strategisk udviklingsindsats i den østlige del af Rebild Kommune: 
 
6 FÆLLES PROJEKTPLATFORME 
 

• Landsbysamarbejde med fokus på forbedring af det fysiske miljø, evt. udnyttelse af 
bygninger  

• Landsbysamarbejde omkring ”bedre drift og levevilkår i landsbyer” – Potentiale for 
socialøkonomiske virksomheder 

• Landsbysamarbejde med fokus på velkomst af nye tilflyttere  
• Landsbysamarbejde med fokus på branding og markedsføring af området 
• Erhvervsudviklingsindsats målrettet 6 potentielle brancheplatforme 
• Samarbejde omkring bedre forudsætninger for erhvervsudvikling (snerydning, 

transportordninger, skiltning ved veje, bedre mobil- og internet mm.) 
 
6 FÆLLES BRANCHEPLATFORME 
 

• Håndværkere 
• Fødevarer 
• Turisme 
• Skovdrift 
• Kunst og Kultur 
• Mindre videnvirksomheder og liberale erhverv 

 
De 6 projektplatforme og de 6 brancheplatforme blev fremlagt og diskuteret på et fælles 
opsamlingsmøde den 18. juni 2013. Her besluttede kontaktnetværket for de 6 lokalsamfund og 
deres respektive oplande, at samle grundlaget for den videre indsats i projektets fase 2 i en 
fælles tosporet indsats med fokus på erhvervsudvikling og levevilkår: 
 
VISION 1 - SMÅSKALATURISME OG LOKALE FØDEVARER 
 
VISION 2 - BRANCHEPLATFORME OG SAMARBEJDER MELLEM MINDRE 
VIRKSOMHEDER (Videnvirksomheder, liberale erhverv, håndværkere) 
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DEL 3 
Status på tendenser og muligheder i landdistrikterne 
 
NATIONALE TENDENSER 
Befolkningsmæssigt sker der i Danmark en konstant befolkningsafvandring fra land til by. Den 
demografiske udvikling er langt fra ny, men har i de senere år nået en synlig smertetærskel for, 
hvornår de mindre lokalsamfund har svært ved at oppebære det nødvendige serviceniveau for at 
fremstå som et attraktivt bosætningsområde.  
Mange steder er den kritiske masse for et lokalsamfunds indre sammenhængskraft nået, og flere 
steder er fraflytningen tydelig i antallet af tomme huse. 
I regeringens landdistriktsredegørelse fra 2012 fremgår det, at befolkningstallet fra 2007-2012 
steg med 2,8 % set over hele landet. I samme periode havde landets yderkommuner en negativ 
befolkningstilvækst på 2,7 %. 
 
I landdistriktsredegørelsen fra 2013 er disse tal opgjort på et mere finmasket sogneniveau og 
viser dermed en anden og mere nuanceret historie, der ikke skærer landdistrikterne og 
tilbagegangen over een kam. Her viser det sig, at den samlede befolkningstilvækst er 
nogenlunde den samme som året før, nemlig 2,9 %.  
 
Men opgjort på de 4 sognetyper viser der sig et mere nuanceret billede af 
befolkningsændringen: 

• I byområder i eller tæt på de største byer     5,3% 
• I byområder længere væk fra de største byer                       -0,2% 
• I landdistrikter tæt på de største byer  2,1% 
• I landdistrikter længere væk fra de største byer                   -3,0% 

 
I denne sidste nye landdistriktsredegørelse falder den østlige del af Rebild Kommune, for alle 
sognes vedkommende – bortset fra Solbjerg og Siem Sogn – under termen ”landdistrikter tæt på 
de største byer”.  Og selvom den aktuelle befolkningstilvækst i Rebild Kommune måske ikke 
har nået de gennemsnitlige 2,1%, understreger det alligevel, at projektområdet i Rebild Øst 
ligger i den kategori af landdistrikter, der har et aktuelt potentiale til vækst i forbindelse med 
nærheden til en større by. 
 
I forhold til aldersfordeling er tallene for ”landdistrikter tæt på de største byer” stort set identisk 
med profilen for de største byer, i kategorierne de 25-64 årige og 65+,. Dog med den forskel, at 
der er markant færre unge (10,7 mod 13.9%) og markant flere børn (20,2 mod 17,2%). Faktisk 
er den procentvise andel af børn i alderen 0-14 år i ”landdistrikter tæt på de største byer” det 
højeste på landsplan og markant over landsgennemsnittet på 17,4%. 
Dels har Rebild Kommune en af landets største fertilitetsrater på 2,20-2,79% mod 
fertilitetsraten i f. eks. Ålborg på 1,00-1,76%, opgjort af Danmarks Statistik i 2011.  
Den demografiske fordeling kan dog også være en indikator på, at børnefamilier faktisk i højere 
gra tilvælger landdistrikterne positivt, når de står med valget mellem at bosætte sig i de større 
byer eller bosætte sig i de større byers opland, hvor boligomkostningerne er billigere og 
pendlingsfordelene er overkommelige, 
 
Uddannelsesmæssigt er ”landdistrikter tæt på de største byer” mht. til den højest fuldførte 
uddannelse præget af erhvervsuddannelser og ligger med 38,5% langt over landsgennemsnittet 
på 30,5%.  
Samtidig er der kun en lille repræsentation af gymnasiale uddannelser med 4,8% mod et 
landsgennemsnit på 8,8%.  
Endelig nærmer ”landdistrikter tæt på de største byer” sig interessant nok med 22,8% 
landsgennemsnittet på 25,5% for videregående uddannelser og ”overhaler” dermed både 
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”Byområder længere væk fra de største byer” og ”landdistrikter længere væk fra de største 
byer”. Endnu et muligt signal om, at ”landdistrikter tæt på de største byer” har et større 
potentiale end umiddelbart forventet i forhold til udflytter- og oplandsbosætning for de største 
byer. 
 
Selvom beskæftigelsen på landsplan er faldet med 5,3% i perioden 2009-2011 og med hele 
5,9% for ”landdistrikter tæt på de største byer” er beskæftigelsesfrekvensen i 2011 alligevel den 
højeste for de fire kategorier med 76,2% mod landsgennemsnittet på 71,4%. Ligeledes er 
bruttoledigheden den laveste med 5,0% mod et landsgennemsnit på 6,0%. 
Disse tal tyder på at, der for geografien ”landdistrikter tæt på de største byer” hersker en 
markant beskæftigelsesmæssig robusthed, der er særdeles interessant i forhold til projektets 
fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse. 
 
En del af forklaringen kan naturligvis være, at det større jobmarked i og omkring den nærmeste 
større by giver en beskæftigelsesmæssig fordel i forhold til såvel by- som landområderne 
længere væk fra de største byer. Ligeså er ”landdistrikter tæt på de største byer” ikke 
ledighedsmæssigt tynget af den store bys forholdsvist store andel af unge enten på vej i eller på 
vej fra uddannelser.  
 
En anden vinkel på udlægningen, der understøttes af den anden højeste beskæftigelsesprocent 
på 72,4% for ”landdistrikter længere fra de største byer”, kan også være at, den store andel af 
borgere med erhvervsuddannelser skaber et mere robust arbejdsmarked med andre traditioner, 
der i krisetider bedre kan og tør udnytte mulighederne for iværksætteri. 
 
I forhold til erhvervsstruktur målt på bopælsadresse, har ”landdistrikter tæt på de største byer” 
forventede udslag på henholdsvis primære erhverv med 5,2% mod landsgennemsnittet på 2,2%, 
og på Bygge og Anlæg med 8,1% mod landsgennemsnittet på 5,7%.  
Endelig ligger ”landdistrikter tæt på de største byer” over landsgennemsnittet på 12,1% med 
15,4% i kategorien Industri, Råstofudvinding og Forsyningsvirksomhed.  
 
Kategorien Serviceerhverv udgør blandt alle erhvervsgrupper den største andel. Kun de største 
byer ligger over landsgennemsnittet på 45,8% og ”landdistrikter tæt på de største byer” ligger 
med 40,1% på lige fod med alle de øvrige geografier under landsgennemsnittet. 
 
Med udgangspunkt i Ministeriets nationale beregninger for den statistiske og geografiske 
afgrænsning  kategorien: ”Landdistrikter tæt på de største byer”, hvorunder hovedparten af den 
østlige del af Rebild Kommune hører, kan det dermed konkluderes, at den valgte strategi om at 
udnytte beliggenheden tæt på en stor by, giver den østlige del af Rebild Kommune nogle 
stedbundne konkurrencefordele, når fokus falder på erhvervsudvikling og jobskabelse. 
 
REGIONALE TENDENSER 
Kigger man på erhvervsudviklingen i den samlede region, viser tallene, at der frem til 2020 
forventes et fald på samlet set ca. 5.000 arbejdspladser. Det svarer til et fald på 2 %.  
De traditionelle erhverv, såsom landbrug, industri samt bygge og anlæg, står til at miste næsten 
7.500 arbejdspladser i perioden 2010 til 2020. Inden for den offentlige sektor forventes der en 
nedgang på lidt over 5.000 arbejdspladser i samme tidsrum.  
Det samlede fald på ca. 12.500 arbejdspladser indenfor disse brancher opvejes dog af en 
stigning på ca. 5.000 arbejdspladser indenfor andre brancher. Der spås en positiv udvikling 
indenfor blandt andet informations- og kommunikationsbranchen, finansiering og forskning, 
handel og transport, erhvervsservice samt ejendomshandel og forsikring. 
 
Hverken Region Nordjyllands Regionale Udviklingsplan 2012-2020 eller regionens 
Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 indeholder et specifikt fokus på erhvervsudviklingen i 
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landdistrikterne. Landdistriktsperspektivet forventes dog indtage en større rolle i Vækstforums 
kommende erhvervsudviklingsstrategi, der for nuværende er under forberedelse.  
Dog er der i den eksisterende regionale erhvervsudviklingsstrategi overordnede strategiske 
målsætninger, der passer fint til intentionerne i nærværende indsats i den østlige del af Rebild 
Kommune. 
 
Den gældende Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 med visionen om et Nordjylland i Vækst 
og Balance, indeholder 3 overordnede indsats- og fokusområder: 
1. Stærke erhvervssamarbejder – klynger, netværk og grupper 
2. Regionale frontteknologier – energi, sundhed og transport 
3. Virksomhedsrettet kompetenceudvikling – Efter- og videreuddannelse, iværksætteri og 
marked 
 
Region Nordjylland har endvidere i foråret 2013 indgået en Vækstpartnerskabsaftale med 
regeringen. Partnerskabsaftalen fokuserer på 3 indsatsområder: 

• Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv. 
• Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og 

beskæftigelsesindsatsen 
• Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination 

 
 I vækstpartnerskabsaftalen enes parterne endvidere om at styrke sammenhængen mellem de 
regionale og de lokale erhvervsudviklingsindsatser i landdistrikterne. Det fælles mål er at skabe 
en bedre sammenhæng mellem de regionale og de lokale udviklingsstrategier med erhvervs- og 
vækstrettet fokus, samt udnytte mulighederne for fælles projekter med henblik på at øge 
koordineringen mellem de regionale og de lokale udviklingsstrategier. 
 
På den konkrete projektindsatsside nævnes blandt andet 8 indsatsområder, hvoraf de 6 
sidstnævnte alle potentielt er relevante for en kommende erhvervsudviklingsindsats i den 
østlige del af Rebild Kommune. 
 

• Det blå Danmark – maritimt brancheudviklingscenter 
• Fiskeri og akvakultur 
• Styrket vækst i de digitale, kreative erhverv 
• Bæredygtig energi 
• Sundhedsinnovation 
• Samarbejde omkring udbredelse af bredbånd og mobildækning 
• Vækstløft til små og mellemstore produktionsvirksomheder 
• Øget genanvendelse og ressourceeffektivitet på tværs af regioner og erhvervsområder 

 
KOMMUNALE TENDENSER 
I Rebild Kommunes egne analyser dechifreres tallene fra den nationale planredegørelse. På 
trods af at den demografiske fremskrivning til 2024 tyder på en befolkningstilvækst på 1,9%, er 
det primært en tilvækst, der spejler en stærkt voksende ældregruppe +65 og et mindre fald 
inden for erhvervsaktive og børne-/ungegrupperne. Den forventede befolkningstilvækst ligger 
lidt over den forventede tilvækst for Region Nordjylland på 1,3%, men en del under den 
gennemsnitlige forventede tilvækst på landsplan på 4,3%. 
 
Som planstrategien understreger, er det væsentligt at pointere, at udsvingene for Rebild 
Kommune, på såvel det faldende børnetal som det stigende antal ældre, er større end 
gennemsnittet på både det regionale og det nationale plan. Endvidere rammes kommunen, og 
landsdelen som sådan, af et generelt fald i arbejdsstyrken. 
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Disse forhold betyder, at man ikke blot bør se på nye veje til ældreservice, men også på nye 
løsninger på erhvervsservice- og arbejdsmarkedsområdet. Her vil man måske kunne gøre det 
attraktivt for den modne generation at starte som iværksættere. Selvstændiges gennemsnitlige 
pensionsalder ligger formodentligt højere end lønmodtageres, og mange selvstændige fortsætter 
i et vist omfang med at være erhvervsaktive efter pensionen. Selvstændige forventes også i 
højere grad end lønmodtagere at skabe potentiale for yderligere jobs og vækst gennem afledte 
effekter. 
 
På det kommunale niveau forventer planstrategien et generelt fald i befolkningsudviklingen for 
landsbyerne, men en svag fremgang i befolkningstallet for byzonebyerne. 
Selv om de kommunale prognoser for befolkningstal fremskriver en mindre tilvækst i næsten 
alle bysamfund, dækker dette dog over en større intern rokade, hvor det forventes, at 
befolkningstallet i kommunes landsbyer, opland til byer samt landdistrikter, i perioden 2011 til 
2024 vil falde med 6,4 %, mens befolkningstallet i byerne vil stige med 6,6 %. 
Denne statistiske forventning i de kommunale analyser bør dog holdes op mod de nationale 
analyser, hvor også ”landdistrikterne tæt på de største byer” har et vækstpotentiale. 
 
Indsatsen i projektet ”Erhvervsudvikling og Levevilkår” ligger sig tæt op ad visionen i Rebild 
Kommunes planstrategi fra 2011: 
“Rebild Kommune ligger i en enestående smuk natur med gode infrastrukturelle forbindelser til 
såvel regionscenter som det øvrige land. Dette udnyttes målrettet til udvikling af kommunen 
med respekt for kommunens særlige værdier. 
Rebild Kommune har stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og 
plads til forskellighed med respekt for sammenhæng og helhed. Det er grundlæggende værdier, 
som gør Rebild Kommune til den mest attraktive bosætnings- og erhvervskommune. 
Rebild Kommune vægter nærdemokrati og borgertrivsel højt. Borgerinddragelse og en service 
overfor borgerne, der er kendetegnet ved kvalitet og rettidighed i planlægningen, er derfor 
centrale mål. 
Rebild Kommune opleves som en moderne og veldrevet offentlig virksomhed med effektiv 
styring og ledelse, der tiltrækker og fastholder gode, kompetente og udviklingsorienterede 
medarbejdere.” 
 
I kommunens Erhvervs- og Turismestrategi 2012 er den overordnede vision, at ”Rebild 
Kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for små og mellemstore 
virksomheder”.  
Visionen følges op af 5 strategisk indsatsområder:  
 

• Oplevelsesøkonomi og turisme 
• Samarbejde og udsyn 
• Erhvervsservice 
• Udvikling af eksisterende virksomheder 
• Etableringslyst 

 
De to valgte projektindsatser, der er groet gennem en bottom-up proces med lokale ildsjæle, 
ligger i god forlængelse af det kommunale strategiske udspil, med deres fokus på henholdsvis 
”småskalaturisme og lokale fødevarer” samt ”brancheplatforme og samarbejde mellem mindre 
virksomheder”. 
 
Kommunens i alt 10845 arbejdspladser (opgjort 2010) er primært fordelt på et stort antal små 
og mellemstore virksomheder. Fra 2006-2010 er antallet reduceret med 524. Der har dog i 
perioden været en vækst på ca. 100 arbejdspladser inden for sundhedsvæsen, hotel og restaurant 
samt metalindustri. Brancher som maskinindustri, transport samt bygge og anlæg har haft en 
væsentlig tilbagegang på 450 arbejdspladser. 
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 I Ålborg Samarbejdets midtvejsevaluering fremgår det, at iværksætterraten for de 3 
samarbejdende kommuner (Ålborg, Jammerbugt og Rebild) ligger på 4,5 mod 5,0 for hele 
landet.  
Etableringsraten ligger derimod på 10.7 mod det nationale tal på 10,4. 
 
På arbejdsmarkedsområdet ligner de kommunale prognoser til forveksling de regionale.  
Fra 2010-2020 forventer man, at der på kommunalt plan forsvinder ca. 710 arbejdspladser, 
primært inden for de traditionelle brancher landbrug, industri, bygge og anlæg samt den 
offentlige sektor, svarende til 4% af arbejdsstyrken. 
I samme periode forventes en positiv udvikling på ca. 300 arbejdspladser indenfor infor-
mations- og kommunikationsbranchen, finansiering og forskning, handel og transport, 
erhvervsservice samt ejendomshandel og forsikring. 
Udfordringen ligger i at løse den forventede negative difference på ca. 400 arbejdspladser. 
 
SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER 
Projektets bottom-up indfaldsvinkel til lokal vækst og erhvervsudvikling er ikke umiddelbart 
det først prioriterede værktøj i større nationale og kommunale strategier, men understøttes 
interessant nok af et gryende alternativt fokus på, hvad der skaber vækst. 
 
Mandag Morgen har i løbet af foråret 2013 offentliggjort en serie analyser i bestræbelsen på at 
identificere, hvilke barrierer, der har hæmmet Danmarks omstillingsevne i den seneste 
økonomisk kritiske periode – samt hvad der skal til for at vende udviklingen.  
Ifølge analyserne har man ikke til fulde forstået, hvad der i første omgang skabte den danske 
økonomiske velfærd og det er derfor også svært at reparere og genskabe en velfærdsvækst.  

Den danske velfærd er, i følge analyserne, skabt på baggrund af social innovation, og her er 
landdistrikterne og de stadigt vitale sociale modeller i landdistrikterne på hjemmebane. 
Reminiscenser af samarbejdskulturen i den danske andelsbevægelse, som et af de bedst kendte 
eksempler på social innovation i Danmark, er nemlig stadig still going strong og præger 
fortfarende mange af de projekter og indsatser, der er båret af frivillige ildsjæle i de danske 
landdistrikter. 

I Peter Lustrup og Dorthe Junges bog “Social Innovation. En Guide til rejse i ukendt Land” fra 
2009 definerer forfatterne social innovation: ”Social innovation er gennemførelsen af en ny idé, 
der opfylder et socialt behov samt skaber positiv og radikal forandring af livsbetingelser for den 
eller dem, der har behovet. Social innovation har en virkningsfuld og vedvarende effekt. Social 
innovation er skalerbar og har potentiale til at blive udbredt til andre områder.” 

I den forlængelse har professor Michael Porter fra Harward University stået i spidsen for en 
nylig offentliggjort analysemodel og et indeks over den mulige sammenhæng mellem et 
samfunds sociale styrke og dets økonomiske konkurrenceevne; The Social Progress Index. 

Indeksets centrale forudsætning er antagelsen af en stærk sammenhæng mellem et samfunds 
konkurrenceevne og dets sociale robusthed. En sammenhæng, der kan oversættes til ”den 
generelle livskvalitets betydning for økonomisk vækst i form af jobskabelse og 
erhvervsudvikling”. 

Indekset rangerer 50 lande ud fra tre overordnede kriterier:  
- Opfyldelsen af grundlæggende menneskelige behov,  
- Skabelsen af livskvalitet  
- Omfanget af individuelle muligheder. 
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Som det eneste nordiske land, men også som en stærk pendant til Danmark og danske forhold, 
indgår Sverige i indekset, og topper så til gengæld listen, med det, der måske ligger tæt op ad 
dén nordiske kapitalismemodel, der efterhånden optræder i flere studier, og som i følge Mandag 
Morgen ”bygger på respekten for en stat, der ikke alene tager sig af de svageste, men skaber de 
bedst tænkelige muligheder for individets udfoldelse og autonomi. De er ifølge studiet ikke 
hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.” 

Der er dog malurt i bægret. For hvor Danmark i opgørelser fra såvel EU som OECD fremtræder 
med en stærk og stabil grundøkonomi, figurerer vi som nation ikke langt oppe på listerne over 
lignende vækstanalyser.  

Også i The Economist’s leder fra den 2. februar 2013 tages der udgangspunkt i den sociale 
sammenhængskraft som udgangspunkt for en robust økonomi. I lederen bliver de nordiske 
lande udråbt til en mulig økonomisk rollemodel for, hvordan man, med lige dele held og en 
hovedsagelig pragmatisk tilgang på tværs af ideologiske modeller, kan navigere nogenlunde 
tørskoet gennem en globalt omfattende økonomisk krise.     

http://www.economist.com/news/leaders/21571136-politicians-both-right-and-left-could-learn-
nordic-countries-next-supermodel  

I konklusionerne på begge analyser og den såkaldte nordiske økonomiske model, bliver 
faktorer som tillid og social sammenhængskraft afgørende vækstparametre i fremtiden. 

Disse sammenfaldende konklusioner, omkring social sammenhængskraft som et potentielt 
afgørende økonomisk vækstparameter, er særdeles interessante i forbindelse med 
landdistriktsudvikling med fokus på jobskabelse og erhvervsudvikling; for det gennemgående 
fundament i de danske landdistrikter er jo netop faktorer som social kapital og social 
sammenhængskraft.  

LAG og LEADER indsatsen under Landdistriktsprogrammet har i utallige projekter og 
indsatser over hele landet arbejdet i praksis i netop dette felt. Via aktive ildsjæle og aktivt 
medborgerskab har programmerne biddraget til at skabe rammevilkårene for at omsætte 
landdistrikternes iboende sociale kapital og sociale sammenhængskraft til både arbejdspladser 
og andre konkrete projekter, der skal forbedre levevilkårene i landdistrikterne.   

Ifølge en statusrapport, udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i starten af 2013, 
har investeringerne og aktiviteterne i de 57 LAG-grupper under det danske Landdistrikts-
program 2007-2013 skabt i omegnen af 1000 arbejdspladser. Disse arbejdspladser er i stor 
udstrækning blevet skabt i et samarbejde mellem frivillige, offentlige og private aktører. 

Denne jobskabelseseffekt, rundet af samarbejdet mellem offentlige, private og frivillige aktører 
spås fra mange sider at komme til at spille en langt større rolle i fremtiden. 

I inspirationskataloget ”Social Innovation og Sociale entreprenører i yderområderne” fra 2013 
tages der udgangspunkt i en række danske eksempler med en bred definition af begrebet Social 
Innovation, der her forstås som aktiviteter, der gennemføres med det formål at imødekomme et 
socialt (samfundsmæssigt) problem eller behov, der ellers ikke varetages, og som retter sig mod 
at levere nye løsninger på en mere effektiv eller retfærdig måde – med andre ord: 
- At skabe social og samfundsmæssig værdi igennem nye metoder. 

For såvel den sociale innovation som for de sociale entreprenører er det karakteristisk at 
aktiviteterne foregår i brede tværfaglige samarbejder mellem private, offentlige og frivillige 
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aktører. Det afgørende succeskriterium fremhæves som tætte samarbejdsflader og et frugtbart 
samspil mellem aktørerne, og rapporten udpeger 3 centrale forudsætninger, der bør plejes og 
styrkes: 

1. Der skal sikres en stærk projektledelse 
2. Der skal sikres kendskab og adgang til lokale menneskelige ressourcer og aktører 
3. Der skal sikres adgang til økonomiske midler. 

En Penta Helix model visualiserer aktørgrupperne, der udgøres af: 
Erhvervet, borgere, foreninger/organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige org. 

Mandag Morgen har i foråret 2013 udgivet to publikationer; ”Ressource Danmark” og ”Radikal 
Velfærdsinnovation”. De  tager begge afsæt i den samme forudsætning om merværdien og 
potentialerne i de brede tværfaglige samarbejder, der involverer en strategisk anvendelse af 
aktivt medborgerskab og brede samarbejder med civilsamfundet.  Mandag Morgen fortsætter 
dermed analyserne og afdækningen af nye og ukonventionelle vækstparametre i familie med 
Michael Porters Social Progress Index. 

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
I de tilfælde, hvor de sociale entreprenørers aktiviteter bliver til egentligt virksomhedsdannelse, 
organiserer de deres aktiviteter i forskellige virksomhedskonstruktioner, hvor det er værd at 
notere sig organisationsformen ”den socialøkonomiske virksomhed”.  

I regeringens Nationale Civilsamfundsstrategi fra 2010 defineres den socialøkonomiske 
virksomhed som en ”not for profit” virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:  

• har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål  
• har et salg af ydelser/og eller produkter  
• geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet  
• er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor 
• har et CVR- nummer 

De eksisterende socialøkonomiske virksomheder kommer dog i praksis i mange versioner, 
spændende fra et hovedfokus på de sociale aspekter til et mere forretnings- og 
markedsorienteret fokus.  
Der er fra politisk side et stort fokus på mulighederne i de socialøkonomiske virksomheder og 
definitionen er da også for nuværende under diskussion.  
Erhvervsstyrelsen har nedsat ”Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder” med Mads 
Øvlisen som formand. Opgaven er blandt andet at fremkomme med en definition på 
virksomhedsbegrebet, samt opstille en ny selskabsform for de socialøkonomiske virksomheder. 
Udvalget forventes at aflevere deres anbefalinger inden Folketingssamlingen 2013-2014. 

Ansvaret for de socialøkonomiske virksomheder er i forbindelse med ministerrokaden i august 
2013 fulgt med forhenværende Erhvervsminister minister Annette Vilhelmsen til Social-, 
Børne- og Integrationsministeriet. 
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DEL 4 
Visioner for en ressourcebaseret og lokalt forankret 
erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats i den østlige del af 
Rebild Kommune 

 

Baggrund og perspektiveringer for Vision 1:  
 
REBILD KOMMUNES PLANSTRATEGI 
Rebild Kommunes planstrategi 2011 beskriver byrådets langsigtede mål for turisme-, fritids- og 
sundhedsområdet: 
Gode muligheder for udendørs fritidsaktiviteter skal bidrage til at gøre Rebild Kommune til en 
attraktiv bosætningskommune. 
Byrådet ønsker at skabe attraktive rammer for turisme og dermed større økonomisk omsætning 
i erhvervet. 
Naturen skal i videst muligt omfang bruges til sundhedsfremme og forebyggelse hele året rundt 
af borgerne, kommunale institutioner og som en del af den kommunale træningsindsats. 
Byrådet vil arbejde for at fastholde samarbejdet med og mellem erhverv og frivillige. 
 
I det ønskede samarbejde mellem kommune og frivillige forventes det blandt andet, at borgerne 
er med til at: 

• udvikle kommercielle behandlingstilbud i naturen 
• udvikle kommercielle turismetilbud 
• indgå som aktører i relevante netværk. 

 
LANDSPLANREDEGØRELSE 2013 
Udkast til Landsplanredegørelsen 2013 ”Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark” 
er i høring frem til medio september. I det nationale udkast er der også fokus på naturen som 
driver for udvikling i landdistrikterne. 
 
I det nationale perspektiv ses der uudnyttede muligheder i at transformere de stedbundne 
kvaliteter til lokal erhvervs-, beskæftigelses- og boligudvikling, herunder til en udvikling af 
stedbunden turisme og en styrket indsats for grøn naturturisme.  
Det forudsætter dog, at der er levende byer, god adgang til grønne arealer, smukke landskaber 
og friluftsaktiviteter.  
I landsplansredegørelsens perspektiv kan både naturen og kulturarven i højere grad bruges til at 
gøre byerne attraktive for nye beboere og samtidig bidrage til erhvervsmæssig udvikling bl.a. af 
friluftsliv og turisme.  For at forløse erhvervs- og turismepotentialet fremhæver 
landsplanredegørelsen dog en nødvendig udbygning af hastigheden i de digitale net i 
yderområderne. 
 

Kommunerne kan i den forbindelse stimulere indsatsen gennem at udarbejde en strategi for 
udvikling af lokale stedbundne potentialer suppleret med en helhedsplan for de fysiske 
strukturer, der er nødvendige for at kunne udnyttelse potentialerne. Ligeledes forventes det fra 
nationalt hold, at kommunerne inddrager de stedbundne potentialer i kommunens øvrige 
planlægning og aktiviteter. 
Landsplanredegørelsen fremhæver, at kommuneplanlægningen kan understøtte udviklingen i 
landdistrikterne gennem en strategisk og prioriteret stillingtagen til landdistrikternes 
fremtidsudvikling.   
 
Naturen fremhæves som et potentiale for udvikling af en bæredygtig grøn nicheturisme, der kan 
skabe helårsarbejdspladser. Turisterne skal foruden oplevelser tilbydes lokal service, 
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overnatning og forplejning i en sammenhængende værdikæde af jobskabende funktioner.   
 
Landsplanredegørelsen fremhæver også, at mere end 9 ud af 10 udenlandske turister ser naturen 
som den vigtigste enkeltfaktor for at vælge Danmark som ferieland. Analyser af friluftslivets 
værdi i andre lande viser, at naturen indbringer mange penge ved overnatning, udstyr, transport 
og mad. F. eks. bidrog friluftslivet i 2009 i Sverige med ca. 34 milliarder svenske kr. og ca. 
75.000 arbejdspladser. Friluftslivet i Danmark bidrager formodentlig også med stor værdi og 
har formodentligt også et stadig uudnyttet potentiale. Forudsætningen er bl.a., at lokale 
iværksættere ser mulighederne, og at myndighederne støtter processen. 
 
REGION NORDJYLLAND 
Region Nordjylland havde i perioden 2010-2014 fødevarer som fokuspunkt for det ene af 
regionens fem centrale klyngeinitiativer i den regionale erhvervsudviklingsstrategi.  
Strategien er i mellemtiden blevet ændret og Vækstforum har på regionalt plan i 2012 lagt 
fødevaresatsningen ud til private aktører og i starten af 2013 nedsat en interimbestyrelse for de 
større fødevareerhverv. Denne strategiske omlægning med de private erhverv som driver for 
fødevareudviklingen er sket med henblik på at skabe en yderlig styrket og sammenhængende 
indsats målrettet regionens fødevareerhverv.  
 
Det er i denne sammenhæng besluttet at udvikle særlige tilbud til de helt små 
fødevareproducenter, hvor indsatsen bedst kan beskrives som værende på hobbyniveau. Her 
forventes der udviklet særligt målrettede tilbud, som afspejler de mindre producenters behov og 
ønsker. Det kunne eksempelvis være rammeprogrammer i krydsfeltet mellem fødevare og 
turisme, eller indenfor afsætning, markedsføring og lignende. 
Den aktuelle projektindsats omkring fødevarer og turisme i den østlige del af Rebild Kommune 
er en oplagt målgruppe for dette tilbud. 
 
Inden for rammerne af Grøn Vækst er der ligeledes et turisme/fødevareinitiativ for de små 
virksomheder under udarbejdelse. Initiativet vil blive forelagt Vækstforum på første møde efter 
sommerferien i september 2013. Også dette vil være relevant for nærværende projektindsats. 
 
TENDENSER OG ”USYNLIGE” ØKONOMISKE POTENTIALER FOR NATURTURISME 
Et eksempel på den umiddelbart ydmyge naturturismes økonomiske potentiale fremgår af en 
dansk rapport fra 2010 med fokus på lystfiskeri og udarbejdet for det daværende Ministerium 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  
Rapporten viser, at indtægterne fra lystfiskerturismen bidrager betragteligt til den danske 
økonomi. Danske og udenlandske lystfiskeres samlede forbrug i 2008 i Danmark kan opgøres 
til i alt 2,85 mia. kr., hvoraf 1,31 mia. kr. betegnes som aktivitetsskabende forbrug, - dvs. 
forbrug, der påvirker produktion og beskæftigelse i virksomheder i Danmark. Resten af 
forbruget kan henføres til moms, afgifter mv. 
 
På samme vis er der i løbet af sommeren 2013 i Dagbladet Politiken blevet sat fokus på en 
anden ”usynlig” men voksende tendens, der ikke umiddelbart fremgår af de officielle 
statistikker over turisterhvervet.  
 
Her anslår Flemming Bruhn, direktør for VisitDanmark, at der årligt gemmer sig ca. ! mio. 
overnatninger i forbindelse med private overnatninger via webbaserede tjenester som airbnb.dk 
og homeexchange.com – et tal, der svarer til 8 % af de samlede årlige overnatninger.  
9 ud af 10 gæster, der benytter den private overnatningsmodel er udlændinge, hvilket resulterer 
i, at de to tjenester står for en forøgelse på 2 % af det samlede antal udenlandske overnatninger. 
 
Turistforsker Janne Liburd fra Syddansk Universitet mener, at tendensen afspejler en 
efterspørgsel efter anderledes og måske mere autentiske, mellemmenneskelige og lokale 
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oplevelser. Samtidig fremhæver hun, at den gennemsnitlige turist har flere midler til 
døgnforbrug, når overnatningen er billigere.  
 
Denne formodning bekræftes af en forbrugerundersøgelse udført af Airbnb i Paris. Her fremgår 
det, at den gennemsnitlige Airbnb-bruger har 5,2 nætter i byen, med et samlet forbrug på 7200 
kr., sammenholdt med den gennemsnitlige hotelturist, der med 2,3 overnatninger har et forbrug 
på 2375 kr.  
Dvs. en økonomisk merværdi og gevinst på ca. 34 %. 
 
Samtidig anslår hotellernes brancheorganisation Horesta, at kundesegmentet er et andet end de 
typiske hotelgæster, og at aktiviteterne bør ses som et supplement til hotelbranchen.  
 
Turismeforsker Martin Tranberg Jensen fra Institut for Kultur og Globale studier er af samme 
overbevisning. Turismeforskeren henfører de nye overnatningstjenesters succes til en voksende 
gruppe turister, der gerne vil differentiere sig fra den kommercialiserede masseturisme og i 
stedet efterspørger unikke, autentiske og lokale oplevelser. 
I den forbindelse har den nyligt vedtagne vækstplan vedtaget en forhøjelse af fradraget for 
hotelovernatninger fra 50 til 75 %, som forventes at styrke blandt andet hoteller og kroer i 
landdistrikterne.  
 
Det er i foråret 2013 blevet slået fast, at det er lovligt at udleje sit private hjem, eller dele deraf 
skattefrit i op til 6-7 uger om året. Lovgivningen på området varetages af Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter. 
 
Natur er heldigvis noget af det, man har rigtig meget af i landdistrikterne generelt og i Rebild 
Kommune specifikt. Naturen spiller i forvejen en stor rolle i Rebild Kommune, - som 
ressource, - som værktøj til borgernes sundhed i den bredeste forstand - og som rekreation og 
værtsrum for gæster og turister.  
Rebild Bakker og Rold Skov er centrale søjler i denne indsats, der forventeligt også vil kunne 
trække gode synergieffekter ud i den østlige del af Rebild Kommune. 
RebildPorten er med sin webportal og det nyligt indviede formidlingshus ved indgangen til 
Rebild Bakker to rigtig gode platforme for også at udvikle en tilhørende småskalaturisme ud i 
de omkringliggende landdistrikter.  
 
FØDEVARER - GENERELLE TENDENSER OG EKSEMPLER 
Anbefalingerne for 2013 fra Vækstteam for Fødevarer målretter sig vækstpotentialer og eksport 
i den store strategiske indsats på fødevareområdet. 
Nærværende projekt skalerer og oversætter i første omgang disse ambitioner til ”lokale 
fødevarer som udgangspunkt for lokal vækst”. 
 
Der er i de seneste 10-20 år fremvokset et større og større fokus på lokal fødevareproduktion og 
på de egnsspecifikke produkter.  
I de senere år har der også vist sig et interesseret og efterhånden loyalt afsætningsmarked for de 
lokalt producerede produkter. Flere og flere gårdbutikker, lokale fødevaremarkeder og 
fødevarefællesskaber skyder op.  
Hvor markedspotentialet tidligere har været lille og ustabilt og dermed ikke har været af 
interesse for de større detailhandelskæder, ser man nu at f. eks. COOP og Brugsen byder ind på 
området og eftersøge lokale producenter og produkter til flere af deres butikker. 

Bornholm har haft stor succes med at brande sig som fødevarehub med fokus på såvel turisme 
som på eksport, og i Region Midtjylland er fødevareindsatsen et centralt emne i den ny 
vækstpartnerskabsaftale mellem region og regering. 
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Ligeledes ses rundt i landet gryende strategiske samarbejder mellem producenter, og mange 
steder indføres internationale mærkningsordninger som eks. Culinary Heritage/ Regional 
Madkultur. 
 
Men småskalaproducenterne er en meget lidt homogen gruppe. Mange producenter er 
hobbybaserede, andre igen er allerede egentlige erhvervsdrivende, men er ikke interesserede i at 
udvide produktionen og virksomheden, og endelig er der gruppen, der har både potentialet og 
ambitionen om at vækste. 
 
Den indsats der kobler småskalaturismen og den lokale fødevareproduktion, tager 
udgangspunkt i en fælles platform, hvor alle kan være med, uanset størrelse og ambitioner. 
Indsatsen er desuden af en beskaffenhed, så den i første omgang kan løftes af det lokalt groede 
initiativ, men så indsatsen med tiden også har muligheden for at vokse, hvis potentiale og 
ambitioner viser, at der er muligheder for vækst. 
 
 
FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR ØGET SYNERGI OG OPTIMERET SAMARBEJDE 
MELLEM FØDEVARE- OG TURISMEINDSATSER. 
Alle danske regioner har i den nuværende strukturfondsperiode 2007-2013 arbejdet med såvel 
fødevare- som turismeindsatser. 
Afdelingschefen for Regional Udvikling i Region Nordjylland Henning Christensen, spåede i 
en artikel i ZOOM 2/2012, at yderområdernes vækst i stor udstrækning kommer til at ligge der, 
hvor yderområderne i forvejen er stærke, og fremhævede blandt andet turisme og fødevarer 
som to oplagte platforme for udvikling. 
 
Ligeledes understreger forskeren Henrik Halkier i artiklen ”Lokale fødevarer til internationale 
turister – en regionalpolitisk udfordring” det oplagte potentiale i at kombinere fødevare- og 
turismeindsatsen: 
”Lokale retter og råvarer kan bruges til at gøre en destination mere attraktiv, og samtidig kan 
der skabes øget indtjening for lokale leverandører af fødevarer og madoplevelser. Med andre 
ord en særdeles attraktiv win-win situation, specielt i udkantsområder, hvor behovet for at øge 
omsætningen inden for alle erhvervsområder er presserende.” 
 
Dog er der også en række udfordringer, påpeger Halkier. Den centrale udfordring er 
spørgsmålet om, hvordan man opnår at skabe synergi mellem de erhverv, der er vigtige i 
yderområderne.  
Det kræver mere end netværks-etablering og promovering: det forudsætter også, at der er fokus 
på, at identificere de købedygtige markeder, der for alvor kan gøre denne type aktiviteter 
interessante for de private aktører. 
 
Endelig anbefaler Halkier det strategiske potentiale i en bredere forståelse af mad og 
madoplevelser.  
Maden er ikke blot en fysisk fødevare, men åbner for et langt bredere oplevelsesfelt af socialt 
samvær og kultur, hvori mad er en ingrediens.  
Halkier skriver til slut: ”Madoplevelsen kan lige vel ligge i de kulturformidlende kvaliteter og 
mulighed for samvær omkring madlavningen, hvorfor det er værd at operere med en bredere 
forståelse af mad, og hvad denne kan bibringe turister.” Dvs. potentialet ved at arbejde med 
madkultur i bredeste forstand. 
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VISION 1 
SMÅSKALATURISME OG LOKALE FØDEVARER 
I 2020 er den østlige del af Rebild Kommune et af de foretrukne geografiske områder for den 
ikke kystnære naturturisme i Danmark. Destinationen i den østlige del af kommunen læner sig 
stærkt op af aktiviteterne og markedsføringen for Rebild Bakker og Rold Skov og den primære 
markedsføring foregår via RebildPorten.  
 
For naturturisme generelt og for aktiviteterne i den østlige del af kommunen specifikt er 
målgruppen den voksende gruppe af turister, der ønsker et supplement til de mere 
kommercialiserede og standardiserede ferietilbud.  
De besøgende er i stor udstrækning danske såvel som internationale cykel- og vandreturister 
samt evt. hesteturister, der alle afholder en samlet ferieperiode i området. Derudover er området 
efterspurgt som et foretrukket udgangspunkt for weekendophold samt dagsturister fra henh. 
Ålborg og fra turistområderne omkring Øster Hurup og Kattegatkysten. 
 
Særligt for de udenlandske turister er den lokale unikke og autentiske ferieform påskønnet, 
hvilket viser sig i en forholdsvis stor procentdel internationale gæster. Specielt målrettet de 
internationale gæster er der et godt strategisk samarbejde med henholdsvis Ålborg by og 
destinationer langs Vestkysten, så det for udenlandske gæster er muligt at sammensætte et 
program, der demonstrerer spændvidden i de nordjyske facetter mellem øst og vestkysten. 
 
De udenlandske gæster finder især interesse i pakkeløsningerne. Særligt den spirituelt 
orienterede pilgrimspakke, der i store træk følger den udvidede gourmetrutes kulinariske og 
kulturelle tilbud fra Kattegatkysten til Rebild Bakker og tilbyder, musik, foredrag samt 
overnatning og bespisning i de lokale landsbykirker, er et populært tilbud, der samtidig har 
revitaliseret kirkernes betydning i landdistrikterne. 
 
I Bælum har lokale opkøbt det gamle mejeri. Mejeriet er i dag er en central aktør i forbindelse 
med Gourmetruten. Men hvor St. Brøndums kundeopland primært er fra Ålborg, er Bælums 
kundeopland fra turistområderne ved kysten mere sæsonbaseret. 
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Den karakteristiske mejeri bygning er derfor indrettet med såvel produktionslokaler som med 
overnatningsmuligheder, og danner i dag basis for et par mindre specialiserede 
fødevarevirksomheder, samt for et tilbud, der omfatter en lille overnatningspakke kombineret 
med et madkursus med udgangspunkt i anvendelsen af områdets lokale produkter. Det er blevet 
særligt populært for campisterne i Øster Hurup at tage en kulinarisk overnatning i Bælum i 
forbindelse med ferien.   
På Skovpavilionen er det kulinariske tema videreudviklet, så der i sommersæsonen arrangeres 
en ugentlig kulinarisk aften. Også dette tilbud har vundet stort indpas hos kystturisterne, der 
mangler gode kulinariske tilbud i nærområdet. 
 
Tilbuddene i indsatsområdet er mange og varierede. De fokuserer på fysisk aktivitet samt på 
sundhed i bredeste forstand og giver mulighed for at opleve glæden og potentialet ved socialt 
samvær og fællesskaber. De primære turismeaktører ligger alle i feltet mellem natur, 
kunst/kultur og madkultur.  
 
Der er et stort fokus på anlægsinvesteringernes dobbelteffekter, forstået på den måde, at alle de 
investeringer, der erlægges i turismeindsatsen også skal have positiv betydning for 
lokalbefolkningens dagligdag. Det vil for eksempel sige, at natur- og trafikstier planlægges, så 
de også har en positiv effekt for lokalområdets levevilkår.  
Ligeså har man anvendt de nationale tilskudsprogrammer fra byfornyelsespuljen prioriteret og 
strategisk, så de har været med til at skabe byforskønnelse og fremhæve de unikke landsby- og 
byoplevelser, der er essentielle for såvel turisme som for bosætning.  
Mange steder har lokale borgere i fællesskab opkøbt tomme huse, der ikke har været egnede til 
nedrivning og istandsat dem til andre formål. Nogle steder anvendes de primært til overnatning, 
men andre steder har man koblet overnatningsmuligheden med erhvervsaktiviteter.  
Fælles for alle husene er, at de, også uden for turistsæsonen, spiller en positiv og aktiv rolle for 
lokalsamfundet. 
 
Det store fokus på det fysiske miljø og på en lokal stedbunden arkitektur har også været med til 
at skabe grundlaget for større private investeringer. Dels har lokale virksomheder, i et strategisk 
drifts- og udviklingsfællesskab, ansat højtuddannede og sammen udviklet nye og innovative 
løsninger for energirenovering af landdistrikternes ældre boligmasse; dels har private boligejere 
ladet sig inspirere af den intensive aktivitet, og det anslås, at de private investeringer i 
landsbyernes ejendomme er vokset proportionalt med byfornyelsesindsatserne. For hver 
offentlig krone der er investeret i byfornyelsesområderne, er der fra privat hold investeret 
mellem tre og fire kroner og den samlede udvikling har haft særdeles positive effekter for 
områdets håndværkervirksomheder.  
Parallelt med forbedringerne af det fysiske miljø har man kunne spore en positiv udvikling i 
landsbyernes bosætning. 
 
Sidst, men ikke mindst har lokale byggefirmaer i samarbejde med lokale håndværkere, 
arkitekter og Ålborg Universitet ladet sig inspirere af Bedre Byggeskik fra starten af den 20. 
århundrede og udviklet nye arkitektonisk unikke ressourcebesparende boformer specielt 
målrettet til landsbyernes kulturmiljøer og det åbne lands naturrum.  
Som det sidste skud på stammen skal der, med bl.a. finansiering fra EU-fonde, anlægges en helt 
ny bæredygtig og højteknologisk landsby baseret på henholdsvis cradle to cradle principper og 
på aktivt medborgerskab som driver for lokal velfærd. Landsbyen er et innovations- og 
forsøgssamarbejde med Ålborg Universitet og forventes at blive en central spiller i 
videreudviklingen af turismeindsatsen, der med cradle to cradle landsbyen som destination 
kombinerer landdistriktsturismen med nye markeder for international erhvervsturisme. 
 
De mange strategiske indsatser på bygge- og anlægsområdet i forlængelse af turismeindsatsen 
har medført at den østlige del af Rebild Kommune i dag er et stærkt kompetencecenter for en 
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række specialiserede serviceydelser på energi- og renoveringsområdet. En stor del af succesen 
skyldes et tæt samarbejde med områdets videns- og uddannelsesinstitutioner omkring 
kompetenceudvikling og efteruddannelse.  Et samarbejde, der også har en positiv effekt på 
søgningen til uddannelserne og studiemiljøet. 
 
Også på fødevareområdet har turismeindsatsen haft en lokalt jobskabende effekt. 
Mange arbejdspladser samt flere forskellige brancheplatforme samarbejder og har deres 
indkomme med udgangspunkt i småskalaturismen.   
Det meget heterogene turismeområde kan udgøre en forretningsplatform for både den 
mellemstore virksomhed, men også for den helt lille hobbybaserede aktivitet, hvor der for 
eksempel produceres snaps på lokalt indsamlede urter.  
 
Men flere virksomheder er også opstået i samarbejde mellem de store producenter produktion 
og de mindre virksomheders forarbejdningsaktiviteter.  
Således har en lokal og madinteresseret ildsjæl opstartet en dessertproduktion af æg-baserede 
desserter med æg fra en af de store lokale producenter. Ligeledes har en anden ildsjæl, med 
udgangspunkt i de mange nåleplantager, startet en produktion af grannålesirup. Ved at 
kombinere deres produkter, leverer de nu en nyudviklet egnsdessert ”Røveræg fra Rold” til 
flere restauranter i Østhimmerland og i hovedstadsområdet. 
 
Flere af de mindre producenter, der har valgt at målrette produkterne mod markedet i oplandet 
og i Ålborg har vækstet stærkt og en enkelt har på baggrund af eksperimenter i en mindre 
hobbybaseret lokal fødevareproduktion, etableret et eksportmarked, med produktion af en 
enkelt ingrediens til fødevarestrategien, og har nu en større virksomhed med flere ansatte. 
 
For mange borgere i Ålborg er en af de efterhånden faste lørdagstraditioner en tur til det lokale 
fødevaremarked i St. Brøndum, hvor man forhandler et bredt udvalg af de lokale produkter. 
Særligt det friskmalede mel fra Bælum Mølle har fundet vej som en fast ingrediens i mange 
husholdninger. 
 
Der arbejdes overalt i stærke netværker, og med vækstlaget af de mange mindre aktører sikres 
stor fleksibilitet og omstillingsparathed, der hurtigt kan udnytte trends og ændret efterspørgsel. 
De små og store lokale fødevareproducenter samarbejder ikke bare omkring produktion og 
forædling af lokale specialprodukter, der også er tilgængelige i områdets dagligvarebutikker, 
men også omkring branding, innovation og markedsføring.  
 
Et af de særligt succesfulde resultater er samarbejdet med de lokale restauranter og spisesteder, 
hvor man i dag i stor udstrækning anvender de lokale produkter. Også i de kommunale 
indkøbsordninger har man via velovervejede udbudskriterier gjort et stort benarbejde for, at de 
lokale produkter har kunnet være konkurrencedygtige og dermed komme på de lokale 
menukort. I såvel børneinstitutioner som på plejehjem har de kommunale køkkener gjort ”det 
gode måltid” til et pædagogisk omdrejningspunkt, og de offentlige køkkener er derfor en gode 
og stabile aftagere af mange lokale råvarer. 
 
Det lokale netværk og samarbejder på såvel fødevare-, som på turismeområdet er organiseret i 
en central socialøkonomisk virksomhed, der i tæt samarbejde med kommunens 
arbejdsmarkedsindsats også øger den lokale beskæftigelse og det hele arbejdsmarked. Samtidig 
sikrer konstruktionen, at der gennem hele forløbet har været en professionel og effektskabende 
styring af indsatsen. 
I øvrigt er flere af såvel turisme- som fødevarevirksomhederne organiseret som 
socialøkonomiske virksomheder. Enkelte er startet i privat regi af en enkelt social entreprenør, 
men flere – særligt inden for turismeområdet - er startet med udgangspunkt i lokale 
organisationer og foreninger. 
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Småskalaturismen og den tilhørende fødevareindsats er i stor udstrækning bundet op på 
samarbejde med initiativer fra det lokale foreningsliv og fra lokale familier og ildsjæle. 
Frugtplantager og landbrug åbner produktionerne for besøg og lokale foreninger arrangerer 
events. 
 
Med maden og måltidet som udgangspunkt er det den overordnede intention, at turisterne er 
gæster i området, og at de modtages og behandles som gæster – hvilket vil sige, at der er en stor 
grad af lokal og frivillig involvering, der på mange måder påtager sig værtskabet.  
 
Mange af aktivitetstilbuddene er skabt på baggrund af lokalt initiativ, enten via aktive borgere 
eller via foreninger og organisationer i de enkelte lokalsamfund. De fleste overnatningstilbud er 
udbudt af private og der er, som alternativ til B&B og teltovernatning, udviklet specielle mobile 
overnatningsmoduler med høj komfort til opstilling i private haver, eller i forbindelse med 
kultur-, aktivitets- eller forsamlingshuse.  
Værtskabet kan dermed fordeles fleksibelt og som en stafet gå videre mellem interesserede 
private, der på den måde måske kun fungerer som overnatningsværter i en enkelt sæson af 
gangen.  
Varetagelsen af de lokale værtskaber er understøttet af en højt kvalificeret lokal 
kompetenceudvikling, der sikrer, at det unikke og ”uformelle” produkt har en høj standard og 
leverer den oplevelse turisterne efterspørger.  
 
Mange danske landdistriktsområder, der også ønsker at udvikle småskalaturisme, benytter sig i 
stor udstrækning af de kursusaktiviteter, der udbydes og afholdes i vinterhalvåret.  
De oparbejdede kompetencer på området har resulteret i det indtægtsgivende kursusinitiativ 
”Naturlig Turisme”. Bag initiativet står lokale aktører i samarbejde med lokale 
turistorganisationer, suppleret med et forskningssamarbejde med Regional og Turismestudier 
ved Ålborg Universitet.  
 
Kursusaktiviteterne er, oprindeligt på grund af et af områdets bedste tekniske anlæg, i stor 
udstrækning forankret i forsamlingshuset i Siem. Siden er huset yderligere udbygget og 
renoveret, da kursusområdet i dag ikke blot omfatter naturturismen. Siem er nemlig blevet et 
attraktivt sted for mindre virksomheder at afholde interne konferencer og strategimøder.  
Siem har overholdt ambitionen om ikke at vokse i indbyggerantal, men har gennembrudt 
lydmuren mht. til at højne kvaliteten. Flere tomme bygninger er opkøbt af lokalsamfundet og 
istandsat til overnatning, der kan anvendes såvel af kursister, som af naturturister, der nyder at 
komme til en lille by med et højt aktivitetsniveau. 
  
På baggrund af den store succes med erhvervsudviklingspotentialet, organiseringen, 
markedsføringen og de tværgående samarbejder i småskalaturismen i den østlige del af Rebild 
Kommune, er der også en gryende international interesse for studieture fra 
Landdistriktsprogrammets øvrige EU lande til området og i samarbejde med Ålborg Universitet 
starter man til næste år et årligt internationalt masterkursus for europæiske landdistriktsaktører. 
 
I forlængelse af succesen og de gode erfaringer med synergiskabelse og planlægning for hele 
værdikæden i den samlede indsats, er man i de senere år begyndt at arbejde på en 
produktudvikling særlig målrettet det talrige og købedygtige kinesiske segment, for hvem dansk 
kultur opleves anderledes og interessant.  
Indsatsen er en del af en regional indsats, hvor Region Nordjylland ønsker at anvende 
turismeindsatsen i den østlige del af Rebild Kommune, som et unikt eksempel i en 
eksportindsats målrettet low-tech velfærdsløsninger på baggrund af aktivt medborgerskab og 
samarbejde med civilsamfundet. 
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Baggrund og perspektiveringer for Vision 2  
 

LAG 
De lokale aktionsgrupper yder ikke kun tilskud til individuelle iværksættere, men også til 
samarbejdsprojekter, f.eks. i forbindelse med mindre lokale erhvervsklynger. Små 
erhvervsdrivende kæmper ofte med de samme typer udfordringer, som f.eks. afsætning og 
markedsføring. I mange tilfælde kan det derfor være fordelagtigt at sætte ind med fælles 
initiativer til gavn for mange.  
 
På Bornholm har en række kunsthåndværkere etableret en erhvervsklynge. Kunsthåndværkerne 
havde den fælles udfordring at få markedsført og solgt deres produkter til et større marked. 
Dette er en ressourcekrævende opgave for en enkelt kunsthåndværker, der typisk har det 
primære fokus på produktionen. Den lokale aktionsgruppe på Bornholm har bidraget til at 
skabe rammerne for samarbejde og netværksdannelse, der kan løse sådanne udfordringer og 
skabe synergi mellem lokale iværksættere. 
Der forventes i den kommende Landdistriktsprogramperiode et øget fokus på større strategiske 
projekter, samt på indsatsområdet ”etablering af arbejdspladser i landdistrikterne”. 
 
VIRKSOMHEDSPROGRAMMET YDERLIG VÆKST 
De mindre og mellemstore virksomheder i landdistrikterne har ikke umiddelbart en naturlig 
søgning mod hjælp via erhvervsservicen eller medfødt motivation for at deltage i 
virksomhedsprogrammer.  
Tilsvarende har de helt små virksomheder befundet sig i den blinde vinkel, da erhvervsservicen 
traditionelt har haft et primært fokus på traditionelle vækstpotentialer.  
Her giver det igangværende virksomhedsprogram ”Yderlig Vækst” en ny mulighed til de 
mindre virksomheder i Region Nordjylland. 
Virksomhedsprogrammet er startet op på initiativ af Vækstforum, og løber fra 2011 til 2014 i et 
tæt samarbejde med de nordjyske erhvervskontorer og med Væksthus Nordjylland som 
operatør. Den samlede budgetramme på 100 mio. kr. forventes at skulle håndtere ca. 500 
virksomhedsforløb, hvor virksomhederne kan vælge mellem 4 forskellige indsatsområder: 
Rådgivning / Kompetenceløft / Netværk / Højtuddannede. 
 
KLAR TIL ANLÆGSOPGAVER 
Region Nordjylland står lige for at skulle igangsætte det nye initiativ, ”Klar til anlægsopgaver” 
– et regionalt kompetenceudviklingsprojekt målrettet de nordjyske bygge- og 
anlægsvirksomheder, så de bliver bedre i stand til at matche kravene i et offentligt udbud og 
dermed blive i stand til at indhente flere opgaver. 
Væksthus Nordjylland bliver den projekterende operatør på indsatsen, der kan blive en 
potentiel vigtig samarbejdspartner for indsatsen i Vision 2. 
 
KLYNGESAMARBEJDER 
I 2013 fremlagde 8 ministerier, 5 regioner og KL fremlægger en samlet strategi for, hvordan 
Danmark skal styrke og professionalisere de danske klynger og innovationsværk. 
Vi skal blive dygtigere til at koble de små og mellemstore virksomheder på de globale videns-
netværk, så de små virksomheder hurtigt får adgang til den nyeste viden og teknologi, der er en 
forudsætning for at skabe fremtidens arbejdspladser i Danmark understregede 
uddannelsesminister Morten Østergaard i den forbindelse. 
 
Men hvad er en klynge?  Her har tidligere omtalte Michael Porter givet den mest anvendte 
definition på en klynge: “Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, 
specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and associated institutions 
in particular fields that compete but also cooperate.” 
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Klynger deler altså geografi, hvilket betyder, at de kan trække på et fælles opland af kvalificeret 
arbejdskraft, leverandører, knowhow, information osv. Aktørerne opererer og samarbejder 
inden for samme felt, men er samtidig i konkurrence med hinanden.  
Klyngesamarbejder og innovative netværk er interessante for virksomheder, fordi det giver dem 
adgang til ny viden, nye samarbejdspartnere og andre konkurrencefordele. Det er derfor særligt 
de små og mellemstore virksomheders vækst- og udviklingspotentialer, der er 
omdrejningspunktet for den offentlige klynge- og netværksindsats. 
 
Organiseringen af klyngesamarbejder spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke 
sammenhængen og værdien af systemet for den enkelte virksomhed. De organisationer, der 
driver klyngesamarbejdet skal være professionelle og dygtige til at matche virksomhedernes 
behov. Som led heri vil parterne bag strategien understøtte, at så mange danske klynger som 
muligt bliver i stand til at opnå EU’s kvalitetsmærke, der gives til de førende klynger i Europa.   
 
Ved at deltage i klynger og netværk får virksomhederne mulighed for at finde nye 
samarbejdspartnere og deltage i internationale udviklingsprojekter, som den enkelte 
virksomhed ikke kan løfte alene. Dermed kan klynger blive en adgangsbillet til at deltage i 
EU’s forsknings- og udviklingsprogrammer og få andel i de milliarder euro, der er afsat hertil. 

REGERINGENS VÆKSTPLAN 
Regeringen har i foråret 2013 vedtaget en vækstplan med flere tiltag, der kan gavne 
erhvervsudviklingen i landdistrikterne. Særligt bliver markedet for byggebranchen og mindre 
håndværkervirksomheder understøttet gennem flere tilskudsordninger. I kombination med 
anlægspotentialet i forbindelse med den kommende udbygning i Ålborg Øst, har 
håndværkerbranchen derfor i de kommende år nogle unikke udviklingsmuligheder. 
 
Dels er der i såvel 2014 som i 2015 hvert år afsat 200 mio. kr. under byfornyelsesloven til 
nedrivning eller renovering af dårlige boliger i landdistrikterne og dels er BoligJob-ordningen 
genindført, - i denne omgang med det supplement, at man nu også kan renovere og istandsætte 
fritidshuse og sommerhuse. 
 
Endelig er loven om flexboliger vedtaget, så kommunerne nu kan give tilladelse til, at 
helårshuse kan anvendes til fritidsboliger uden bopælspligt. I modsætning til et egentligt 
fritidshus har ejere af en flexbolig ret til når som helst at flytte permanent ind i huset. 
Tilladelsen er personlig, og kommende ejere skal derfor også søge kommunen om tilladelse, 
men der kan i forbindelse med salg anmodes om en ny kommunal vurdering og tilkendegivelse. 
 
For produktionsvirksomhederne, der jo i stor udstrækning er placeret i landdistrikterne, er der 
også flere forventeligt gavnlige tiltag. Dels er der en reduktion af energi-afgifter for 
virksomheder, samt en fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi for virksomheder. Dels 
er der afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgift på el), samt nye tilskudsmuligheder, som 
tilskudspulje til el-intensive virksomheder, yderligere tilskud til industriel kraftvarme og 
lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces. 
 
Endelig er der bedre adgang til bedre finansieringsmuligheder og likviditet for virksomhederne 
gennem blandt andet forlængelse af momskredit-tiden for virksomheder, vækstlån til 
iværksættere, små vækstkautioner, samt en styrket indsats for vækst-, eksport- og 
investeringsfremme samt tiltrækning af højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. 
 
Slutteligt er et lovforslag om erhvervsobligationer sendt i høring lige inden sommerferien 2013. 
Med en vedtagelse af lovforslaget forventes der skabt bedre rammer for, at danske 
pengeinstitutter kan udstede værdipapirer med sikkerhed i puljer af erhvervslån. For mindre 
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virksomheder spås erhvervsobligationerne at være et centralt afsæt for vækst og 
udviklingsmuligheder. 
 
“Erhvervsobligationer er et rigtig godt supplement til klassisk kreditformidling fra 
pengeinstitutterne. Og det er særligt interessant, hvis man kan pulje en række mellemstore 
virksomheder i en samlet udstedelse af erhvervsobligationer. Det vil give det brede erhvervsliv 
- herunder servicesektoren - et glimrende og tiltrængt alternativ til traditionel 
bankfinansiering” har cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv udtalt i Dansk Byggeris 
pressemeddelelse 27. februar 2013. 
 
KREATIVT KONTORFÆLLESSKAB - LANDSBY 2:0 STADIL-VEDERSØ 
I landsbyerne Stadil og Vedersø har en helhedsplan sat gang i udviklingen. I 2009 udviklede 
LAG Ringkøbing-Skjern, Stadil-Vedersø Sogneforening og Ringkøbing-Skjern Kommune en 
helhedsplan for landsbyerne Stadil og Vedersø under overskriften Landsby 2:0.  
 
5 større projekter, med udgangspunkt i de forhåndenværende kvaliteter, skulle over en 3-årig 
periode styrke bosætning, erhvervsudvikling, turisme og fritidsaktiviteter i de to landsbyer. 
Omdrejningspunktet for projektet er en ny, fremadrettet anvendelse af kulturarven og 
overflødige bygninger i landsbyerne Stadil og Vedersø.  
 
Et af de største projekter var omdannelsen af det gamle andelsmejeri i Stadil til et moderne 
kontorfællesskab for kreative virksomheder. Kontorfællesskabet i det gamle mejeri består i dag 
af 6 mikrovirksomheder: fem journalister, en indretningsarkitekt og en trækunstner. 
Virksomhederne har indrettet kontorer i to etager i den gamle industribygning, som 
tilsyneladende har en særlig tiltrækningskraft over for kreative iværksættere. Etablering af 
arbejdspladser og faciliteter i landsbyen skaber liv i byen og er med til at gøre området mere 
attraktivt. Kontor- og arbejdsfællesskab holder desuden udstillinger og åbent hus 
arrangementer, som både turister og fastboende har glæde af. 
 
Stadil og Vedersø er kystnære landsbyer og ligger som baghave for store feriehusområder som 
Søndervig og Vedersø Klit. Et kommende, stort feriecenter ved Søndervig, flere sommerhuse 
ved Vedersø Klit og etableringen af digterpræsten Kaj Munks Præstegård i Vedersø øger 
turismen i disse år, og det ønsker man i Stadil-Vedersø at profitere af. 
 
Derfor er borgerne gennem selskabet ”Stadil-Vedersø Udvikling” gået sammen om fælles 
opkøb af den gamle købmandsbutik Niels Mortensens Hus i Stadil, der er omdannet med 
henblik på Bed and Breakfast. Sammen med etablering af et fælles bytorv foran Stadil Gl. 
Mejeri udnytter det turismepotentialet.  
 
I Vedersø er der etableret et nyt aktivitetstorv med forskellige spil, legeredskaber, hyggekroge 
med bænke og informationsskilte om lokalområdets seværdigheder, som turister og de lokale 
frit kan benytte. Det gælder også en fleksibel tennisbane, der er under anlæggelse ved siden af 
den nuværende sognepark midt i Stadil. Omkring banen er der plantet en offentlig tilgængelig 
frugthave med 100 træer. 

http://www.tinaswitzer.dk/stadil-gl-mejeri-kontorfaellesskabet.html  
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VISION 2 
BRANCHEPLATFORME OG SAMARBEJDE MELLEM 
MINDRE VIRKSOMHEDER 
I 2020 er den østlige del af Rebild Kommune et mønstereksempel på, hvordan man med succes 
har oversat og skaleret den nationale og den regionale indsats indenfor klyngesamarbejder til en 
specialdesignet indsats tilpasset vilkårene i et landdistrikt. 
 
Modsat de mange danske erhvervsklynger, der er opstået i de seneste 10 år, er 
klyngesamarbejdet i Rebild unikt ved, at det helt fra starten har involveret civilsamfundet og 
lokale organisationer og ikke blot arbejdet i et snævert professionelt krydsfelt, der omfatter 
offentlige og private aktører. Fordelen ved det lokale samarbejde har været, at der er afdækket 
helt nye branchemæssige perspektiver og potentialer, der ikke umiddelbart ville være 
fremkommet ved en mere traditionel erhvervsorienteret tilgang.  
 
Endelig har den lokale involvering også betydet, at der er stor opbakning og velvilje i forhold 
til at opkøbe erhvervsobligationer i flere af de dannede brancheplatforme, ligesom det udbredte 
lokale ejerskab betyder en høj kundeloyalitet hos lokale kunder.  
Merværdien ved det formaliserede virksomhedssamarbejde og den store kundeloyalitet betyder 
også, at området i dag har flere forskellige mindre brancheplatforme med et særdeles højt og 
specialiseret kompetence- og serviceniveau, der for nogles vedkommende viser sig ved et 
stigende antal bestillinger og opgaveløsninger uden for regionen. 
 
Med flere små virksomheder og den mindre kritiske masse i landdistrikterne er 
klyngesamarbejdet i Rebild ikke opstartet på tværs af en række forskellige brancheområder. 
Der er derimod i første omgang skabt en række stærke og homogene brancheplatforme. Den 
største fordel ved at have puljet de mindre virksomheder i brancheplatforme er opnåelsen af dén 
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kritiske masse inden for hver enkelt branche, der er nødvendig for at give vækst- og 
udviklingsindsatser en naturlig inerti.  
 
De fire største og mest succesfulde brancheplatforme, der alle i dag er i stor fremgang, er: 
Bygge og anlæg, automekanikere, mindre videnvirksomheder samt sundhedsteknologi.  
Alle brancheplatformene har i dag samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner, hvor 
særligt brancheplatformen omkring sundhedsteknologi har udviklet et stort eksportpotentiale 
gennem innovationssamarbejder med Ålborg Universitet og Universitetshospitalet. 
 
I Bygge- og anlægshub’en er en lang række af områdets håndværkere organiseret i en 
brancheplatform fokuseret på bygge – og anlægsopgaver i bredeste forstand. Særligt de ældre 
håndværksmestre havde i starten vanskeligt ved at engagere sig i fællesskabstanken og 
motivationsfaktoren var i første omgang de forretningsmæssige stordriftsfordele, som de 
mindre håndværksmestre kunne opnå gennem en fælles administrationsplatform, der kunne 
tage sig af drift, regnskab og revisionsopgaverne.  
 
Som endnu en praktisk løsning har de organiserede virksomheder investeret i en nedlagt 
landbrugsejendom, der kan huse såvel den fælles administrationsenhed, men også fungere som 
lager og opmagasinering.  
Ret hurtigt viste det sig også, at håndværkerne med den nødvendige istandsættelse af 
ejendommen kunne anvende ejendommen som salgsvindue for deres ydelser og produkter. 
Ejendommen danner i dag base for en årlig messe, hvor boligejere omkostningsfrit kan møde 
op og få en uforpligtende dialog med arkitekter og håndværkere omkring renoverings- eller 
byggeplaner, samtidig med at kunderne kan besigtige en række løsninger og materialer i 
praksis. 
 
Med etableringen af den fælles administrationsplatform og et dagligt kontormiljø i den nedlagte 
landbrugsejendom, viste der sig hurtigt et naturligt udgangspunkt for ansættelse af to 
højtuddannede akademikere gennem videnpilotordningen. Ansættelsen af de to akademikere 
katapulterede udviklingen, da gruppen af håndværkere pludselig fik kompetencer til at byde ind 
på de større udbud, og brancheplatformen er i dag en af de mest innovative i landet med hensyn 
til energirenovering og miljørigtig nedrivning. 
  
For autobranchen var det et generationsskifte, der grundlagde muligheden for dannelsen af en 
fælles brancheplatform. Der var for ca. 10 år siden mange mindre autoværksteder i området. De 
fleste værksteder var enkeltmandsvirksomheder og placeret i f. eks. nedlagte driftsbygninger 
eller i andre utidssvarende faciliteter.  
Kompetencemæssigt havde de svært ved at håndtere fejlfindings- og reparationsudfordringerne 
i de mere og mere elektroniksystembaserede biler, og af samme årsag havde de mindre 
værksteder samtidig svært ved at tiltrække nye lærlinge. Kunderne forsvandt til de 
specialiserede værksteder i de større byer og branchen var i alvorlig krise. 
 
Udviklingen blev vendt da en lille håndfuld yngre mekanikere slog sig sammen om at etablere 
fælles værksstedsfaciliteter i en nedlagt landbrugsejendom. Finansieringen kom på plads, dels 
gennem LAG-midler og dels i forlængelse af en hvervekampagne for køb af 
erhvervsobligationer. 
Private og erhvervsdrivende fra hele den østlige del af Rebild Kommune investerede, i det, der i 
dag fungerer som en miniudgave af Bilernes Hus i Silkeborg. De investorer, der personligt 
investerede for at bevare nem adgang til en lokal autoservice, er særdeles loyale kunder og har i 
dag fået adgang til et højkvalitets serviceprodukt i nærmiljøet. 
 
I forlængelse af fællesværkstedet er der udviklet flere forskellige mindre specialiserede 
virksomheder. Som det seneste skud på stammen er der opstået en udviklingsvirksomhed, der i 
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et internationalt samarbejde med Ålborg Universitet arbejder med udvikling af komponenter til 
hybridbiler.  
Forsøget har medført en større EU bevilling til et 5-årigt forsøg med alternativ og fleksibel 
fællestransport i rurale områder. Her er den østlige del af Rebild Kommune et oplagt 
forsøgsområde, da mange pendlere fra Ålborg er bosat i området og da den offentlige transport 
i øst-vestgående retning ikke er optimal. En central del af projektet målretter sig unges 
mobilitet i landdistrikterne, og der er i forbindelse med projektet givet tilladelse til en 
forsøgsplatform for mindre modificerede hybridbiler til unge fra 16 år og op.  
 
Den positive erfaring med erhvervsobligationer, som basis for vækst og udvikling af mindre 
virksomheder, har medført et banebrydende initiativ fra de lokale borger- og 
grundejerforeninger i landdistrikterne. Inspireret af crowfunding har de fleste husstande i dag 
indbetalt mellem 5.000,- og 10.000,- kr. til en lokal investeringsfond for hele Rebild Kommune.  
Mange erhvervsvirksomheder har fulgt borgernes initiativ og fonden har i dag en egenkapital 
på næsten 50 mio. kr. Fondens betragtelige lånekapital har sikret en særdeles innovativ og 
vækstorienteret kultur blandt kommunens mindre virksomheder, og de attraktive erhvervsvilkår 
er givet også en årsag til, at bosætningen og iværksætterraten er markant stigende. 
 
Den stærke iværksætterkultur i den østlige del af Rebild Kommune gør det attraktivt for mange 
mindre videnvirksomheder at bosætte sig i området. Mange nyuddannede fra Ålborg 
Universitet danner derfor rygraden i brancheplatformen for mindre videnvirksomheder.  
Brancheplatformen startede som pragmatiske kontorfællesskaber i flere af de mindre landsbyer, 
hvor tomme huse blev opkøbt af lokale og blandt andet med LAG-midler indrettet som 
alternativ til hjemmearbejdspladser.  
Fra start var fællesskaberne præget af en meget heterogen blanding af fagligheder, men med 
tiden har der udviklet sig særlige faglige styrkeområder.  
 
Intentionen bag kontorfællesskaberne var i første omgang at skabe et tilbud om et dagligt 
socialt arbejdsmiljø med kollegaer, men ganske hurtigt viste der sig stordriftsfordele i forhold 
til IT og andre services, samt i forhold til de forretnings- og driftsmæssige opgaver i de små 
virksomheder.  
Godt hjulpet på vej af et netværk og en kommunalt ansat netværkskoordinator udviklede 
samarbejdsmulighederne sig i løbet af de første år og i dag er der mange og frugtbare 
samarbejder på kryds og tværs i et netværk, der kender hinandens kompetencer rigtig godt og 
som derfor reagerer hurtigt og effektivt på markedet.  
Særligt er der mellem de mange ingeniøruddannede en god synergi med frugtbare kontakter og 
samarbejder med mindre lokale produktionsvirksomheder, der i store træk kan ”spille uden for 
deres egen liga” ved at anvende netværket i kontorfællesskaberne som en ekstern 
udviklingsafdeling. Mange ingeniørstuderende starter som iværksættere allerede i studietiden. I 
den forbindelse har særligt Blenstrup forstået at udnytte potentialet ved at tilbyde de studerende 
en kombination af billige boliger og iværksættermiljø i studietiden. Flere at de studerende er på 
grund af byens gode børneinstitutioner blevet boende efter studieafslutningen, og da et par 
stykker af dem efterfølgende underviser og forsker på deres gamle institut, er der efterhånden 
dannet en robust fødekæde for såvel tilflytning som for iværksætteri. 
 
Som en anden gevinst er iværksætternetværket blevet en aktiv medspiller i undervisningen på 
områdets skoler og særligt Hellum Friskole har i samarbejde med de lokale iværksættere, 
sammensat et undervisningsprogram fokuseret på iværksætteri og entreprenørskab.  
Til næste år starter helt exceptionelt den første 10. klasse på Hellum Fri. En helt nyindrettet 
tilbygning til 10. klasse er sponsoreret af en nordjysk fond, der også udbyder et årligt 
stipendium til en udvalgt elevs videre studier. 
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Men kontorfællesskaber er ikke bare for de yngre iværksættere. Med fokus på den voksende 
ældre befolkningsgruppe, valgte Rebild Kommune at være proaktive og sætte ind med en 
strategisk indsats målrettet den modne iværksætter. Velvidende at selvstændige har en senere 
gennemsnitlig pensionsalder end lønmodtagere, og at de også samtidig fortsætter med 
erhvervsaktivitet efter pensionsalderen, etablerede Rebild Kommune et iværksætterprogram 
specialdesignet til den modne iværksætter.  
De modne iværksættere har, i en kombination af større økonomisk robusthed og stor 
erhvervserfaring, vist sig særdeles levedygtige og udgør på samme tid et uformelt 
mentornetværk for de yngre iværksættere. 
 
Brancheplatformen omkring sundheds- og velfærdsteknologi tog sit udgangspunkt i Terndrup, 
hvor den lokale apoteker i 2013 investerede i den gamle retsbygning centralt i byen. De øvrige 
lejemål blev for størstedelens vedkommende udlejet til andre sundheds-, velfærds- samt 
livsstilsvirksomheder, og meget hurtigt opstod der et godt og tæt samarbejde med det lokale 
lægehus.  
Samarbejdet mellem sundhedsaktørerne inddrog efterhånden netværket af ingeniører fra 
kontorfællesskaberne og efter en fælles arrangeret lokal konference om velfærdsteknologi, 
startede man et mindre lokalt innovationsnetværk. Ingeniørernes tætte samarbejde med lokale 
produktionsvirksomheder gjorde det muligt at innovere i praksis og i dag har 
brancheplatformen omkring sundhedsteknologi udviklet et godt eksportpotentiale gennem 
innovationssamarbejder med Ålborg Universitet og Universitetshospitalet. 
 
I forbindelse med søsætningen af de forskellige brancheplatforme er der gjort stor anvendelse 
af tomme og tiloversblevne bygninger i såvel landsbyerne som i det åbne land og mange 
signifikante og bevaringsværdige bygninger er nu igen istandsatte og levende bygninger. 
Den høje iværksætterrate tiltrækker et stort antal børnefamilier til området, hvilket har medført 
at børnetallet vokser og tilgangen til institutioner og skoler er stigende. 
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 5. DEL          
Anbefalinger for 2. fase frem mod en strategisk 
forretningsplanlægning for de to visionsområder 
 
 
 

ORGANISATION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etabler en stærk projektorganisation med repræsentanter fra de 3 områder: 
 
• Civilsamfundet – borgere, foreninger og organisationer samt hobbyaktiviteter 
• Erhvervet – små og mellemstore virksomheder samt erhvervs- og brancheorganisationer 
• Offentlige aktører – kommune, region, videninstitutioner 
 
Modellen er organiseret i 3 netværksniveauer, der alle bør have en 360 grader tværfaglig 
sammensætning for at bevare dynamikken og potentialet for optimal udvikling i netværket. 
 
Opbyg et netværk af de samme aktører, og organiser netværket med en kerne - det centrale 
aktørnetværk - bestående af de stærke aktører, der skal kunne trække indsatsen i starten. Det 
centrale aktørnetværk repræsenterer indsatsens strategiske kerne og centralnervesystem, og er 
ofte overlappende med netværkets eller en netværksforenings bestyrelsesrepræsentanter.  
 
Relaterede aktører er den aktørkreds, der har stor betydning for indsatsens implementering og 
kvaliteten af indholdet. De relaterede aktører er i mange tilfælde de små virksomheder og 
aktiviteter. De er indsatsens muskel, der kan give indsatsen volumen, profil og indhold i praksis. 
 
Potentielle aktører er græsrodsniveauet med alle de aktiviteter og ressourcer i lokalområdet, der 
har mulighed for at udvikle sig til aktive relaterede aktører. De potentielle aktører kan sagtens 
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være aktivt deltagende i konkrete indsatser, men er ikke erhvervsmæssigt stærke og stabile nok 
til, at netværket eller organisationen kan basere en drift på dem. 
De potentielle aktører udgør et udviklingspotentiale, som konstant bør være under overvågning 
og udvikling. 
 
Hvis der er behov for kompetenceudvikling, hvad der for det meste er, bør den tilpasses de 
specifikke behov i de forskellige netværks-niveauer. 
 
Styrk også samarbejdet mellem de 6 lokalsamfund.  
Find ved hjælp af det allerede etablerede kontaktnetværk de rigtige projektdeltagere i hvert 
lokalsamfund og sørg for, at der etableres professionel projektledelsesstøtte, der kan samle, 
koordinere og sparre de forskellige lokale og eksterne aktører. Det er vigtigt, at de lokale 
projektdeltagere udvælges med omhu, så de har et indgående netværk i området og en stor 
troværdighed. De kan være både almindelige borgere og erhvervsdrivende, men der skal herske 
tillid til deres dømmekraft og de skal kunne engagere de nødvendige mennesker i indsatsen. 
 
Samarbejdet og indsatsen i den østlige del af Rebild Kommune skal være alment kendt, særligt i 
Region Nordjylland, men også i Mariagerfjord og Randers Kommuner.  
Find og bliv enige om det navn I i fællesskab vil markedsføre samarbejdet i den østlige del af 
Rebild Kommune under.  
 
Udnyt, at man gennem at pulje de 6 lokalsamfund i een indsats, automatisk får etableret den 
nødvendige kritiske masse for en langt større gennemslagskraft. Start evt. med at etablere en 
fælles digital kommunikationsplatform, der brander området. De mange nuværende hjemmesider 
er af forskellig kvalitet og opdateres heller ikke lige hyppigt.  
Den dynamiske og dialogbaserede formidlingsdel kan evt. være i form af en åben gruppe på 
facebook, hvor alle vil kunne orientere sig og deltage i debatten. Her vil man også have en bedre 
mulighed for at inddrage og motivere de unge. 
 
Gå videre med de kontakter, der allerede er knyttet til den relevante eksterne aktørkreds og 
præsenter dem for ideerne, så den sikres ejerskab i de organisationer, der efterfølgende kan 
hjælpe jer med realiseringen.  
I forbindelse med 1. Fase har der været taget kontakt til relevante afdelinger i Rebild Kommune, 
Erhvervskontoret, LAG Himmerland, lokale organisationer, Rebild Erhvervsudviklingsråd, 
Ålborg Samarbejdet, Regional Udvikling, Region Nordjylland, Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter 
Der bør i den videre indsats knyttes kontakt til Jobcentret, Ålborg Universitet, Vækstforum, 
Væksthus Nordjylland, turistorganisationer, fødevarenetværk, nabokommuner, relevante 
brancheorganisationer, styrelser og ministerier m.fl.  
 
Etabler kontakt til virksomheder og aktører. Det kan for eksempel være via en lokal 
erhvervskonference for de potentielle brancheplatforme. Konferencen bør henvende sig til såvel 
større, mellemstore, som til helt små virksomheder, samt til de relevante hobbybaserede aktører, 
der kan være særligt relevante indenfor småskalaturisme- og fødevareindsatsen. Brug 
konferencen til at få uddybet og detailbeskrevet det videre indhold og en fælles vision, så 
indsatsen får et bredt ejerskab. Anvend også konferencen til at identificere de hurdler og 
anbefalinger, som de deltagende aktører kan udpege. 
 
Diskuter og bliv enige om, hvilke fælles konkrete mål, der skal være for hvert af de to 
visionsområder og etabler en organisation samt en handlingsplan for hvert at områderne.  
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INDHOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I begge visionsområder bør projektorganisation og netværk etablere en fælles platform, hvor 
man sikrer sig enighed om projektforløb og indsatsernes indhold: 
 

• Retning 
• Vision 
• Formål 

 
Nærværende visionsrapport kan anvendes som inspiration og udgangspunkt for en 
efterfølgende detailplanlægning med de aktuelle aktører inden for hver enkelt indsats. 
Første skridt kan eksempelvis tages gennem interessentinddragelse via den tidligere foreslåede 
erhvervskonference, hvor man efterfølgende kan definere og fastlægge det overordnede og 
mere præcise indhold for indsatserne. 
 
I større strategiske indsatser er indsatsens retning ofte afhængig af konteksten og de aktuelle 
politiske tendenser og finansieringsmuligheder, hvis indsatsen skal have den fornødne 
gennemslagskraft. Retningen bestemmer, i hvilken retning vi skal gå for at opfylde visionen, 
som er der, vi gerne vil hen.  
 
En vision er den slut-tilstand vi gerne vil opnå. Som i rapportens to visionsbeskrivelser, kan 
visionen i første omgang beskrives og udfoldes som fremtidsscenarier for en ideal-situation, der 
primært skal inspirere, engagere og innovere. 
I anden omgang bør visionen beskrives langt mere pragmatisk og virkelighedsnært og med 
udgangspunkt i de aktuelle involverede aktørers konkrete engagement. 
 
Formålet er den grundlæggende årsag til, HVORFOR man udfører indsatsen. 
Hvis der er flere forskellige formål, bør de prioriteres. 



55 
 

VÆRDIKÆDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle projekter består af værdikæder, der kan hjælpe med at inddele projektindsatsen i mindre 
overskuelige byggesten, der hver især kan udvikles og optimeres.  
Tænkning og planlægning i værdikæder giver et strategisk overblik og sikrer, at der hele tiden 
og i alle led arbejdes med at udvikle indsatsens merværdi. 
 
For større projekter med mange aktører vil der ofte være flere overlappende værdikæder, der 
skal kobles og koordineres for at opnå den bedste synergi mellem alle indsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I konkrete projekter er det dog ofte en blanding af ”planlægning” og ”walk the talk”, eller med 
andre ord, ”man handler, medens man går”. 
Særligt i projekter med stor frivillig involvering er den primære motivation konkret og 
handlingsorienteret. Det momentum må man for alt i verden ikke miste. Det frivillige 
engagement skal understøttes gennem en fleksibel og virkelighedsnær planlægning i en 
kombination af stærk styring og stor lydhørhed, parallelt med at de mindre aktørers 
projektkompetencer udvikles. 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 



57 
 

LITTERATUR 
 
Befolkningens udvikling 2011. Udgivet oktober 2012. Danmarks Statistik. ISBN: 978-87-501-
2019-3 
De lokale Aktionsgrupper – introduktion og status for perioden 2007-2012. Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter. Februar 2013. (www.livogland.dk) 
Erhvervsudvikling der virker – i yderområder og landdistrikter. Delrapport 2, 2009. REGLAB  
Planstrategi 2011. Rebild Kommune 
Rebild Kommunes Erhvervs- og Turismestrategi 2012 
Regional Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014. Vækst og Balance. Region Nordjylland. 
Vækstforum 
Radikal Velfærdsinnovation. Mandag Morgen. 2013. ISBN: 978-87-90275-57-0 
Regional Udviklingsplan 2012. Region Nordjylland  
Social Innovation og sociale entreprenører I yderområder. 2013. Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter. ISBN 978-87-7134-058-7 
Landsplanredegørelse 2013. Udkast 
Lokale fødevarer til internationale turister – en regionalpolitisk udfordring. Henrik Halkier, 
Regional- og turismestudier ved Ålborg Universitet (2013) 
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/forskerartikel_turisme_foedevarer 
Lystfiskeri i Danmark. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Marts 2010.  ISBN 978-
87-7083-760-6 
National Civilsamfundsstrategi. Regeringen. 2010. ISBN 978-87-92480-82-8 
Strategi for samarbejde om Danmarks netværks- og klyngeindsats. Ministeriet for forskning, 
Innovation og Videregående uddannelser. April 2013. ISBN: 87-92572-35-9 
10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder. 2010. REGLAB. ISBN 978-87-994326-0-8 
The Competitive Advantage of Nations. Michael Porter. 1990. New York: Basic Books 
Trods dårlige odds. 2010. Mulighedernes Land. Realdania. ISBN: 87-991618-3-4. 
Turismens økonomiske betydning. 2011. VisitDanmark. April 2013. ISBN: 978-87-87393-92-8 
Udvalget for Socialøkonomiske virksomheder. Kommissorium 
http://erhvervsstyrelsen.dk/udvalg  
Veje til RessourceDanmark – et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund. 
Mandag Morgen. 2013. ISBN 978-87-90275-59-4 
Viden, Vækst og Vilje – halvvejsrapport for Ålborg Samarbejdet. September 2012 
Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem Region Nordjylland og Regeringen. Indgået 11. Juni 
2013  
Vækstplan DK, Regeringen 2013. http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-
virksomheder-flere-job/  
Zoom – Vækst i Nordjylland. Nr. 2/2012 
  
 
 
For yderligere og uddybende oplysninger omkring de enkelte lokalsamfund henvises 
henholdsvis til landsbyportalen på Rebild Kommunes hjemmeside: 
www.landsby-rebild.dk  
samt til de respektive byzonebyers egne hjemmesider: 
www.blenstrup.dk 
www.terndrupby.dk 
www.baelum.dk  
 


