
Udviklingsplan 
Bybånd Syd

2021-2026



Indhold:

Indledning – Udviklingsplanens opbygning og tilblivelse

Vision: Bybånd Syd – et trygt og inspirerende område i vækst

En fælles plan for udvikling - hvordan arbejder vi med planen?

De tre indsatsområder, der understøtter hinanden

Indsatsområde 1: Kultur- og fritidsaktiviteter og oplevelser i naturen

Indsatsområde 2: Gode rammer for udvikling

Indsatsområde 3: Bosætning og de gode fortællinger om vores område

Evaluering 2026 – hvordan er det gået?

3

4

5

6

7

8

9

10



3

som arbejdsredskab for udvikling gennem hele 
perioden. 

Udviklingsplanen indeholder tre meget over-
ordnede indsatsområder, der understøtter 
hinanden og dermed samlet skaber rammerne 
for udvikling. Tilgangen i denne plan er, at der 
skal være fleksibilitet i forhold til det, borgerne 
i området ønsker at arbejde med. De konkrete 
handlinger er dermed ikke beskrevet i planen, 
men formuleres løbende ud fra det borgerne i 
området aktuelt ønsker at arbejde med.

Udviklingsplanen evalueres i fællesskab i 2026. 
Hvor langt nåede vi? Det er vigtigt at gøre 
status, opsamle erfaringer og sammen tale om 
fremtidig udvikling af Bybånd Syd.

Udviklingsplanen er blevet til på baggrund af 
borgermøder, spørgeskemaundersøgelse og 
interviews gennemført i perioden august 2020 
til marts 2021. 

Indledning – Udviklingsplanens 
opbygning og tilblivelse

I Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstra-
tegi 2019 er 4 bybånd udpeget som motorer for 
udvikling i vores kommune. Syd for Grenaa er 
Bybånd Syd center for udviklingen i den sydøst-
lige del af vores kommune.

I dag skaber Bybånd Syd med Homå, Lyngby, 
Trustrup, Ålsrode, Ålsø og opland tilsammen 
et stærkt vækstområde. Med en nærhed til 
Århus, god infrastruktur, stærke fællesskaber 
og store muligheder for naturoplevelser er der 
stort potentiale for udvikling og vækst – både i 
nærmeste fremtid og på længere sigt.  

Udviklingsplanen indledes med en fælles vision 
for Bybånd Syd. Hvad ser vi gerne kendetegner 
området om 5 år? Det er en klar ambition, at 
borgere, kommune og politikere i fællesskab 
arbejder med udviklingsplanen i alle 5 år. Derfor 
er det centralt fra start at beskrive en struk-
tur, der på bedst mulig måde sikrer, at planen 
bliver nærværende og får den tiltænkte rolle 
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Visionen er vores fælles målsætning, der 
både er ambitiøs og samtidig realistisk. 
Arbejdet med denne udviklingsplan har 
vist, at der allerede er stor tilfredshed med 
at bo i området. Rigtig mange ser store 
muligheder for området. Meget er allerede 
lykkes, andet kan ved fælles indsats lyk-
kes. En række udefrakommende faktorer 
kan i de kommende år få betydning for 
Bybånd Syd – faktorer man som borger 
ikke er herre over. Rigtig meget er dog 
muligt at præge, og her kommer borger-
nes særlige lokale engagement og positive 
indstilling til at spille en særlig rolle. Bor-
gerne kan meget selv, og i tæt samarbejde 
med kommunen kan visionen realiseres.

Vision: Bybånd Syd 
– et trygt og 
inspirerende 
område 
i vækst
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Som borger skal man have mulighed for at 
arbejde med det, der optager en. Drives man 
af at have fokus på et bestemt afgrænset lokalt 
område, er det en ressource i sig selv, der skal 
udnyttes. Bybånd Syd er et stort geografisk 
område, og det vil være mange arbejdsgruppers 
lokale indsats, der skaber en samlet udvikling. 

I januar hvert år indkalder Norddjurs Kommune 
til to arbejdsgruppemøder – ét i den østlige og 
ét i den vestlige del af Bybånd Syd. På møderne 
bliver man enige om, hvad der er aktuelt og 
interesse for at arbejde med. Handlinger for 
det enkelte år vedtages, og arbejdsgrupper 
nedsættes. 

En fælles plan for udvikling 

– hvordan arbejder vi 
med planen? 

Umiddelbart efter arbejdsgruppemøderne i 
januar afholdes et koordineringsmøde med 
repræsentanter for alle arbejdsgrupper i 
Bybånd Syd. Med dette møde sikres en over-
ordnet koordinering af alle indsatser. De del-
tagende repræsentanter for arbejdsgrupperne 
udgør det pågældende år et Bybånd Syd-råd, 
der fungerer som bindeled mellem lokalområ-
derne og Norddjurs Kommunes administra-
tion og politikere.  

Borgerforeningerne kan med deres stærke 
lokale forankring både støtte afholdelse af 
arbejdsgruppemøder, samt give sparring og 
opbakning til de enkelte arbejdsgrupper. 
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De tre indsatsområder understøttes 
af Norddjurs Kommunes:
•	 Plan- og udviklingsstrategi 2019
•	 Kultur-, fritids-, turisme- og 

landdistriktspolitik 
•	 Kulturstrategi
•	 Fritidsstrategi
•	 Landdistriktsstrategi
•	 Turismestrategi
•	 Biodiversitetspolitik 2020-2024
•	 Natur- og friluftsstrategi.

De tre indsatsområder 
der understøtter 
hinanden

1. Kultur- og fritidsaktiviteter 
og oplevelser i naturen

2. Gode rammer for udvikling

3. Bosætning og de gode for-
tællinger om vores område

Allerede igangsatte Bybånd Syd projekter, 
der understøtter de tre indsatsområder: 
•	 Bevægelsesdage på Toubro skolen 
•	 Flere børn til lokalområdet 
•	 Kunstkoncert – skovprojekt
•	 Kunstnernetværk Bybånd Syd 
•	 Markedsdage og inspirationsworkshops 

Bybånd Syd 
•	 Podcastserien Gemmesteder  
•	 Udvikling landsbybånd i Syd.
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Attraktive og fleksible fritidstilbud er en cen-
tral indsats. Allerede eksisterende idrætsfacili-
teter skal udnyttes mest muligt, samt tilrettes, 
når ønsker om afprøvning af nye idrætsaktivi-
teter opstår. Grønne arealer og anlæg, der ikke 
er i brug, kan danne rammerne for nye former 
for aktiviteter. Projekter, der støtter samarbej-
der på tværs af foreninger, kan være med til at 
udvikle udbuddet af fritidsaktiviteter.

Borgerne i Bybånd Syd angiver naturen som 
en af de vigtigste årsager til at bo, hvor man 
bor. En fortsat indsats for at gøre adgangen 
til naturoplevelser endnu bedre skal være i 
fokus, samt fokus på at gøre adgang let og 

Indsatsområde 1 

Kultur- og fritidsaktiviteter 
og oplevelser i naturen

tilgængelig. Udvikling af stisystemer, udnyt-
telse af grønne arealer, formidlings- og aktivi-
tetsstationer ved skov og kyst er eksempler på 
tiltag, der vil forbedre adgang til naturen.

Bybånd Syd er begavet med mange borgere, 
der har særlig interesse og evner indenfor 
kunst- og kulturområdet. Tiltag skal støtte 
udvikling af aktiviteter inden for kunst og 
kultur. Kunst og kultur i Bybånd Syd er for 
alle og har potentiale til at være med til at 
sætte området på landkortet. Netværk mel-
lem kulturområdet, foreninger, organisationer 
og erhvervslivet kan i fællesskab skabe større 
events, der understøtter det.



8

Mulighederne for at færdes trygt på spænden-
de ruter er et indsatsområde. Gode cykel- og 
vandreforbindelser skal kendetegne området. 
Fortsat indsats for at sikre gode trafikale 
forhold, samt fokus på tiltag, der understøt-
ter smidig kollektiv transport og alternative 
former for fællestransport er i fokus. Det skal 
være trygt, inspirerende og spændende at fær-
des i området, hvor naturkvaliteter og brug af 
kunst indtænkes. 

Det er en vigtig indsats at styrke allerede 
eksisterende skole- og dagtilbud i området, så 
de bliver centrum for fællesskab og borgernes 
første valg.

Mange driftige erhvervsfolk er i dag med til 
at tegne Bybånd Syd. Stærke erhvervsnetværk 

Indsatsområde 2
 
Gode rammer for udvikling

kan være med til at skubbe på en positiv udvik-
ling. Iværksættermiljøer kan etableres, og mulig-
heder for udnyttelse af faciliteter koordineres, 
og mulighed for etablering af erhverv i landzone 
understøttes. Nærheden til Århus skal markeds-
føres. Indsatsen udvikles gennem tæt dialog 
mellem erhvervslivet og Norddjurs Kommune.

Udvikling af landdistrikter som Bybånd Syd 
hænger tæt sammen med landsbyernes fysi-
ske udseende. Tiltag skal sikre udvikling af et 
attraktivt nærmiljø med tidssvarende og for-
skelligartede boliger og en tilpasset bygnings-
masse. Forskønnelse, herunder evt. nedrivning 
af faldefærdige bygninger, skal foregå i tæt sam-
arbejde mellem kommune og repræsentanter 
for de enkelte byer og lokalområder, herunder 
også omdannelse af arealer til rekreative byrum.
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Øget tilflytning vil skubbe ekstra på en posi-
tiv udvikling af Bybånd Syd. Det er et særligt 
indsatsområde, at borgernes egne positive 
fortællinger kommer ud både lokalt og i et 
større perspektiv. De bedste ambassadører til 
at fortælle om mulighederne i et liv på landet 
er borgerne selv. Kendte kanaler til formidling 
af de gode historier skal bruges og samtidig 
skal nye mere utraditionelle tiltag afprøves. 
Eksempler på utraditionelle tiltag kan være 
formidling via podcast; markedsføring i Århus; 
”prøv en landsby” potentielle tilflyttere prøver 
at bo i området.

Tilflyttere skal kunne se sig selv i fællesska-
berne. I Bybånd Syd har driftige erhvervsfolk, 
lokale ildsjæle , foreningsmennesker, kreative 

Indsatsområde 3 

Bosætning og de gode for-
tællinger om vores område

sjæle, borgere der nyder roen og mange 
andre deres daglige virke.

Her er plads til alle. Forskelligheden og 
mangfoldigheden i borgersammensætning er 
noget specielt værdifuldt. Det er budskabet, 
der skal ud. Her kan man skabe sig et liv rig 
på muligheder. Drømme og interesser, som 
det er svært at prøve af i byen, kan udleves 
her, eksempelvis ved at arbejde med mulig-
hed for bebyggelse på større parceller.

I Bybånd Syd er der god tradition for at byde 
tilflyttere velkommen. Det er en vigtig ind-
sats, der skal styrkes. Modtagelse er vigtig 
og kan bygge videre på gode erfaringer fra 
tidligere tiltag.



?Bybånd Syd-rådet med repræsentanter fra 
de enkelte arbejdsgrupper vurderer løbende 
udviklingsplanen gennem deres møder. Er 
der behov for justeringer i planen undervejs, 
er der mulighed for det. 

I løbet af 2026 evalueres udviklingsplanen i 
fællesskab mellem borgere, medarbejdere i 
kommunen, der har været involveret, samt 
politikere. En videre plan for udvikling af 
området aftales.

Evaluering 2026 
– hvordan er 
det gået?
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