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INDLEDNING
Denne udviklingsstrategi er udarbejdet af LAG Djursland for perioden 2014-2020. LAG Djurslands
vision for perioden er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et område fyldt med liv –
erhvervsliv, foreningsliv og liv i landsbyerne. Ønsket er at understøtte projekter, der gennem stærke
fællesskaber kan være med til at danne rammen for det gode liv for nuværende og fremtidige
borgere og turister samt attraktive og bæredygtige arbejdspladser i lokalsamfundet.
Udviklingsstrategien er udarbejdet af LAG-bestyrelsen i samarbejde med Epinion og under
inddragelse af lokale aktører på Djursland. Formålet med denne udviklingsstrategi er tredelt.

Udviklingsstrategiens målgrupper


LAG Djurslands bestyrelse
o Strategien er et operationelt værktøj til udvælgelsen af projekter, der bedst kan bidrage til at
nå LAG’ens mål
o Strategien skal sikre sammenhæng mellem LAG’ens mål, situationsanalysen og
projektbevillingen



Ansøgere på Djursland
o Ansøgerne skal kunne danne sig et overblik over:
 Hvilke projekter der støttes og hvilke projekter der ikke støttes
 Hvilke kriterier bestyrelsen lægger væt på, når ansøgningerne vurderes



Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
o Udviklingsstrategien skal godkendes i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
o Desuden godkendes strategien af LAG’ens medlemmer og skal administrativ godkendelse i
kommunerne og regionen

LAG Djurslands bestyrelse består af i alt 17 medlemmer. 12 medlemmer er valgt til bestyrelsen inden
for valggrupperne ”lokale borgere”, ”lokale virksomheder og organisationer” og ”lokale foreninger”.
Derudover består bestyrelsen af en repræsentant fra Region Midtjylland/Vækstforum, to
repræsentanter for Kommunalbestyrelse i Norddjurs og to repræsentanter for Byrådet i Syddjurs
Kommune. Den brede repræsentation har til formål at bidrage med erfaringer fra forskellige
områder inden for landdistriktsudvikling.
Ud af de 12 valgte medlemmer har syv medlemmer erfaring fra LAG arbejdet i den tidligere LAGbestyrelse, mens de øvrige fem er nye i forhold til LAG bestyrelsesarbejdet. LAG-bestyrelsen ønsker
at bygge videre på de seneste års gode erfaringer med LAG-arbejdet.
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F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN,
MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER
F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION
LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et område fyldt med liv –
erhvervsliv, foreningsliv og liv i landsbyerne. Gennem stærke fællesskaber skabes rammen for det
gode liv for nuværende og fremtidige borgere og turister samt attraktive og bæredygtige
arbejdspladser i lokalsamfundet.

F2. STRATEGIENS MÅL OG AKTIVITETER
Ud fra situationsbeskrivelsen og SWOT-analysen har LAG Djursland opstillet mål og aktiviteter inden
for følgende indsatsområder til opfyldelse af strategiens vision.

LAG Djurslands overordnede mål og aktiviteter

Iværksætteri og jobskabelse
i landdistrikterne

Turisme

Fødevarer

Den gode
idé

Attraktive
levevilkår

Grøn energi og
miljøforbedring

Forbedring af
rammevilkår

Fordelingen af de overordnede projekter: I udgangspunkt skal 40 % af midlerne understøtte målet
om attraktive levevilkår og 60 % understøtte målet om at fastholde eller skabe iværksætteri og job.
Synergi: Samlet for strategiens mål er, at der forventes synergieffekter på tværs af de forskellige
indsatsområder og aktiviteter. Projekter, som går på tværs af mål, indsatsområder og aktiviteter, vil
derfor i særlig grad støttes.
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F.2.1 Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne

Mål: Fastholdelse og videreudvikling af det eksisterende erhvervsliv samt understøttelse af
iværksætteri og jobskabelse på Djursland.

Iværksætteri og jobskabelse er et tværgående fokusområde for LAG Djursland. LAG Djursland støtter
projekter inden for iværksætteri og jobskabelse, som sætter fokus på fødevarer, turisme samt grøn
energi og miljøforbedring. Derudover vil LAG Djursland støtte iværksætteren med den gode idé. LAG
Djursland ønsker i særdeleshed at støtte projekter, som kan skabe varige jobs.

Overordnede aktiviteter indenfor Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne:





Turisme med særligt fokus på kystturisme
(ca. 28 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)
Lokal produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer
(ca. 28 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)
Den gode idé
(ca. 28 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)
Grøn energi og miljøforbedring
(ca. 17 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)

Aktiviteterne inden for turisme, fødevarer og den gode idé støttes i udgangspunktet med lige mange
midler. Grøn energi og miljøforbedring indgår i begge overordnede mål og støttes med omtrent 17 %
af midlerne indenfor ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”. I det følgende ses nærmere på
mål og aktiviteterne inden for iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne.
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Turisme med særligt fokus på kystturisme
Mål: At videreudvikle, udbygge og synliggøre Djurslands position som et ”stærkt feriested” med
særlig fokus på kystturisme, turisme uden for højsæson og landsbyernes potentiale.

Aktiviteter, der kan støttes:




Udvikling og synliggørelse af især de kystnære landsbyers potentiale for turisme
Udvikling og synliggørelse af turismeprodukter o.l. uden for højsæson/i skuldersæsonnen
Derudover støttes følgende projekter:
o Udvikling og synliggørelse af oplevelsesudbud inden for natur, kultur og landskab
o Udvikling og synliggørelse af oplevelsesudbud inden for outdoor-turisme med
fokus på bevægelse, sundhed etc.
o Udvikling af produkter, der øger kysternes, strandenes og vandets attraktivitet
o Formidling af naturen og kulturhistorien især i de kystnære områder
o Udvikling og markedsføring af den lokale fødevarekultur som et vigtigt tilbud til
områdets turister.

Kystturisme defineres som ferieturisme uden for storbyerne.

Lokal produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer
Mål: At videreføre, udbygge og synliggøre Djurslands position som et kraftcenter for
lokalproducerede eller forarbejdede fødevarer af høj kvalitet med særligt fokus på autenticitet,
sporbarhed, distribution, afsætning og minimering af miljøbelastningen.
Aktiviteter, der kan støttes:
Støtte til nye producenter, produkter,
samarbejdsprojekter eller andre innovative
projekter, der på nye måder bidrager til udviklingen
af Djursland som et fødevarekraftcenter gennem fx
o
o
o

Styrkelse af netværk for producenter,
distributører, forarbejdning, markedsføring osv.
Genopdagelse og modernisering af Djurslands
produkter/opskrifter
Udvikling af Djurslands-menuer med tilhørende
beskrivelse af råvarernes historie.
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Den gode idé
Mål: Bidrage til fastholdelse og videreudvikling af det
eksisterende erhvervsliv eller understøtte nye iværksættere og
jobskabelse på Djursland.
LAG Djursland vil gerne støtte enkelte projekter årligt inden
for ”Den gode idé”. LAG Djursland ønsker at støtte projekter
med et stort potentiale. Det er innovative projekter, som
bidrager med jobskabelse og iværksætteri på Djursland.
Projekterne skal være innovative på Djursland eller i
lokalområdet, men behøver ikke være innovative på nationalt
eller internationalt plan. Projekterne kan ligge uden for
aktiviteterne turisme, fødevarer og grøn energi.

Grøn energi og miljøforbedring
Mål: Udvikling af grønne løsninger og brug af lokal arbejdskraft.

Tværgående aktivitet:
Grøn energi og miljøforbedring indgår som del af begge overordnede mål, ”Attraktive levevilkår” og
”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”.
Aktiviteter, der kan støttes:
Grøn energi og miljøforbedring er en tværgående aktivitet, hvor miljømæssigt bæredygtige løsninger
og køb af lokal arbejdskraft prioriteres. Aktiviteter kan dække over:





Grøn energi og miljøforbedring, der skaber udvikling og job
Energiforbedring eller -optimering af fælles faciliteter, som mødesteder, klublokaler,
forsamlingshuse o.l.
Fælles landsbytiltag omkring nye grønne initiativer
Information og rådgivning om grønne tiltag, evt. med bruger-til-bruger rådgivning.
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F.2.2 Attraktive levevilkår
Mål: Fastholdelse, udvikling og synliggørelse af livet i landområderne og Djursland som et attraktivt
bo- og leveområde, både for tilflyttere og nuværende borgere. Der er særlig fokus på støtte til
ildsjæle, landsbyklynger og landsbyernes egne potentialer.

Overordnede aktiviteter inden for Attraktive levevilkår:



Forbedring af rammevilkår (ca. 80 % af midlerne inden for attraktive levevilkår)
Grøn energi og miljøforbedring (ca. 20 % af midlerne inden for attraktive levevilkår)

Forbedring af rammevilkår
Mål: Sikre Djursland som et attraktivt område både for tilflyttere og nuværende borgere
Aktiviteter:
LAG Djursland ønsker at støtte projekter, der:









Udvikler samarbejde og nytænkning landsbyerne imellem og som skaber sammenhold og
fællesskab i landsbyerne, f.eks. i form af etablering af landsbyklynger mv.
Tiltrækker nye borgere, såvel ift. bosætning som arbejdspladser, fx børnefamilier
Udvikler, koordinerer og synliggør de mange eksisterende muligheder for at bruge naturen
rekreativt, så Djursland fremstår som ét samlet ”naturmekka” i både borgernes og turisters
bevidsthed
Understøtter bevarelse, genopretning og formidling af den lokale kulturarv
Udviser nytænkning ift. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse – dels for at
forskønne nærmiljøet, dels for at skabe nye muligheder og fællesskaber på tværs af de
forskellige befolkningsgrupper
Understøtter ildsjælene i lokalsamfundet og aktiviteter for unge.
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K. GENERELLE PRINCIPPER
LAG bestyrelsen ønsker i sit arbejde at fremme følgende generelle principper:









Varighed, bæredygtighed og holdbarhed
Samarbejde, fællesskab og tværfaglighed
Frivillighed
Skabelse af sammenhæng mellem land, landsby og storby
Sikring af fornødne organisatoriske eller administrative ressourcer til håndtering af projekter
Kvalificering af projekter (f.eks. gennem foranalyser eller forprojekter)
Overskuelige tidsrammer for gennemførsel, hvis det ikke er projekter, hvor der er brug for
risikovillighed
Realistisk vurdering af projektets forventede effekt

Ved erhvervsprojekter er det et krav, at ansøger vedlægger en forretningsplan.
LAG Djursland ønsker ikke at støtte projekter, der ikke giver varige resultater og som er uden
relevante effektmål.
LAG Djursland vil ikke være præcedensskabende og er ikke forpligtet til at støtte projekter, fordi
lignende projekter tidligere er blevet støttet. LAG Djursland ønsker at støtte projekter, hvor LAG’ens
involvering kan gøre en forskel frem for at være dødvægt i finansieringen, dvs. projekter, hvor
LAG’ens økonomiske tilskud ikke gør en forskel for projektets effekt.

K. LAG DJURSLANDS BESTYRELSE
LAG Djurslands bestyrelse
Udover at støtte projekter vil LAG Djurslands bestyrelse medvirke til igangsætning. LAG Djursland
ønsker at:
•
•
•
•
•

Inspirere til gode projekter, være aktivt opsøgende og faciliterende
Spotte og understøtte innovative idéer og udbredelse af gode idéer
Være netværksskabende
Inspirere lokalsamfund til samarbejde og udvikling
Igangsætte egne projekter på områder, hvor vi vurderer, der er et uopfyldt behov.
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I. FINANSIERING AF STRATEGIEN
I følgende tabel vises det forventede årlige tilskudsbudget for LAG Djursland.
Forventet årligt tilskudsbudget

Budget opdelt

Budget opdelt

på aktiviteter

på mål

Attraktive levevilkår

960.000 kr.

Forbedring af rammevilkår

760.000 kr.

Grøn energi og miljøforbedring

200.000 kr.

Iværksætteri og jobskalbelse i

1.440.000 kr.

landdistrikterne
Turisme
Lokal produktion, forarbejdning og afsætning
af fødevarer

400.000 kr.

400.000 kr.

Den gode idé

400.000 kr.

Grøn energi og miljøforbedring

240.000 kr.

Samlet budget

2.400.000 kr.

Eventuelle ændringer i tilskudsbudgettet samt ansøgningsfrister meldes ud på vores hjemmeside
www.lag-djursland.dk.
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E. ANALYSE AF DJURSLANDS STYRKER OG
SVAGHEDER SAMT MULIGHEDER OG TRUSLER
På de to følgende sider vises en analyse af Djurslands styrker og svagheder samt muligheder og
trusler, en SWOT-analyse. SWOT-analysen har været med til at identificere potentialer og
udfordringer på Djursland, som LAG-bestyrelsen ønsker at fokusere på.

Potentialer
Udnyttelse af Djurslands konkurrencefordele:
Mere rum og plads, fred og ro, natur og renhed
Djurslands beliggenhed tæt på bl.a. Aarhus og
Randers samt en opgradering af
trafikforholdene med letbaneforbindelsen til
Aarhus (2017) udgør et potentiale for
tiltrækning af borgere og turister
Djurslands natur, herunder Nationalpark Mols
Bjerge og Naturpark Randers Fjord, udgør et
stærkt aktiv for både fritid og erhverv, især
mht. turisme, bosætning og fødevareerhvervet

Udfordringer
Den demografiske udvikling på Djursland og
den generelle urbanisering
Tilbagegang i beskæftigelse og faldende andel
borgere i den erhvervsaktive alder
Korte sæsoner inden for turisme og stort fokus
på de store attraktioner på Djursland
Mindre aktører kan have svært ved at
synliggøre deres produkter og udnytte deres
fulde potentiale

Udnyttelse af Djurslands styrkepositioner inden
for turisme og fødevareerhvervet
Sammentænkning af turisme og det lokale liv så
landsbyernes potentiale udnyttes til gavn for
beboerne, turisterne og områdets image
Trenden ”Tilbage til naturen” og ønsket om
flere outdoor-oplevelser
Udnyttelse af trenden mod lokale
kvalitetsfødevarer og et stigende fokus på grøn
omstilling i fødevareproduktionen samt en øget
efterspørgsel på energieffektivitet og
bæredygtighed
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STYRKER

SVAGHEDER

Beliggenhed
 Tæt på lufthavn med forbindelse til flere europæiske destinationer
 Tæt på Aarhus og Randers
 Konkurrencefordele overfor nærliggende storbyer: Trygge rammer, lavere tempo,
gunstige huspriser og en række væksterhverv, som tager udgangspunkt i landbrug,
fødevarer og bioprodukter
 Forholdsvis lave priser på ejerboliger og forholdsvis lav befolkningstæthed kan være
en styrke ift. nuværende trends og tendenser

Infrastruktur
 Trængselsproblemer mht. pendlertrafik til og fra Aarhus og i turistsæsonen
 Digital infrastruktur: Forholdsvis begrænset dækningsgrad

Erhvervslivet
 Store attraktioner som tiltrækker turister
 Djursland er et af Region Midtjyllands ”stærke feriesteder”
 Stor diversitet i jordbundsforhold og topografi
 Djurslands borgere har forholdsvis mange års iværksættererfaring

Demografiske udfordringer
 Stort antal demografiske udfordringer og dermed demografisk sårbar: Faldende
andel erhvervsaktive, stigende andel ældre borgere, negativ nettoindvandring
mm.

Naturen
 Naturen på Djursland, herunder national- og naturpark
 Virksomhederne på Djursland er aktive ift. miljøforbedringer: bl.a. arbejdes med
renere teknologi, miljøledelse i produktion og miljøcertifikater.

Synlighed
 Djursland har en række gode produkter men har svært ved at synliggøre dem
udadtil. Dette gælder f.eks. på turisme- og fødevareområdet samt tiltrækning af
nye borgere til området

Udvikling i erhvervslivet
 Negativ udvikling i antal stillinger på Djursland 2009-2013
 Forholdsvis høj andel industrijobs i Norddjurs Kommune
 Svag erhvervsturisme
 Korte turismesæsoner

Demografiske udviklinger
 Flere veluddannede blandt Djurslands borgere i den erhvervsdygtige alder
 Flere jobs i de videntunge erhverv
 Mange udøvende kunstnere bosat i området
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MULIGHEDER

TRUSLER

Synergieffekter
 Naturen er et centralt element for både fritid og erhverv, især mht. turisme,
bosætning og fødevarer
 Tendenserne ”Tilbage til naturen” og Outdoor-oplevelser
 Sammentænkning af turisme med det lokale liv til gavn for beboerne, turisterne og
områdets image
 Stigende fokus på grøn omstilling i fødevareproduktionen samt en øget efterspørgsel
på energieffektivitet og bæredygtighed
 Kobling mellem turisme og madoplevelser som central trend
 Opgradering af trafikforholdene via letbaneforbindelse 2017
Turisme
 Aarhus Kulturby 2017
 Regeringens vækstplan for dansk turisme med fokus på kyst- og naturturisme
Fødevarer
 Kvalitetsfødevarer samt økologiske produkter har fundet en stærk markeds-niche,
også internationalt
 Stigende fokus på sporbarhed
 National styrkeposition: Danmark er den tredjestørste fødevareklynge i verden
Grøn energi og miljøforbedring
 Stort antal fritliggende huse og sommerhuse som trænger til energiforbedringer
samtidigt med at der er forholdsvis mange håndværksvirksomheder på Djursland
Attraktive levevilkår
 Byboeres villighed til at øge pendlingstid for lavere boligudgifter og enfamiliehuse i
mindre bysamfund/på landet
 Mere rum og plads, fred og ro, natur og renhed som fremtidens
luksusgoder/manglevarer
 Tilbageflytningsperspektiver
 Nye typer iværksættere, der bosætter sig på landet

Turisme
 Fra 2007-2012 har Danmark samlet oplevet en tilbagegang i udenlandsk turisme
 Sæsonsvingninger er en udfordring for økonomisk og konkurrencedygtig drift af
turistvirksomheder, hvilket kan giver kvalitetsproblemer
Jobskabelse
 National udvikling i brancherne: Omtrent hver fjerde og knap hver tredje job i
henholdsvis landbruget og industrien er blevet nedlagt i Danmark på ti år
Attraktive levevilkår
 Trend mod storbyerne: Andelen af danskere i storbyområder er steget med 6,3
procent fra 2007 til 2012. Danmark er et af de europæiske lande, hvor rykket
mod byerne har været stærkest de senere år
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KONTAKTINFORMATION
LAG Djursland
Hovedgaden 77
8410 Rønde
Tlf. 20 55 33 05
Mail: koordinator@lag-djursland.dk
Hjemmeside: www.lag-djursland.dk
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