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Kommunen har gennem flere år haft et såkaldt VAKS-team, 

der består af kontanthjælpsmodtagere i alle aldre. 

Teamet tilbyder foreninger m.v. at hjælpe med løsning af 

en række praktiske opgaver, der kan gøre hverdagen lettere 

for de frivillige. VAKS-teamet kan hjælpe med vedligehold 

af klubhuse, fællesarealer m.v. Mange landsbyer har 

gennem tiden haft stor fornøjelse af teamets hjælp. 

Fra 1.juni 2018 er der indført et nyt system til bestilling af 

opgaver. Foreningen skal bruge en elektronisk formular via 

hjemmesiden www.mariagerfjord.org. Her beskrives 

opgaven, og man angiver ,hvornår der er behov for at få 

hjælpen udført. 

Kommunen er opdelt i 8 distrikter, og hvert medlem af 

Landdistriktsrådet er lokale kontaktpersoner, der vil sikre at 

de indmeldte opgaver løses  i en fornuftig prioritet. 

VAKS-teamets arbejdskraft er gratis, men lokalt betaler 

man dog selv for materialer og forbrugsstoffer. 

Vi håber at ordningen kan blive en fortsat succes, og at det 

nye system gør kontakten lettere til gavn for alle. 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 18. september vil Mariagerfjord Kommune 

sætte termometret på landdistrikterne i form af et 

debatmøde, der afholdes i Oue Kulturcenter. 

Ideen er at journalist Søren Wormslev, 

Nordjyske,  udspørger en række ”vidner”, der 

med forskelligt afsæt kan belyse hvordan 

landdistrikterne har det. Efterfølgende vil der 

være fælles debat. Mødet er det første afsæt 

til en ny kommunal Landdistriktspolitik. Sæt 

derfor allerede nu X i kalenderen. 

 

I samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands kommuner 

arrangeres en lille landdistriktskonference den 26.-27. 

oktober på Løgstør Parkhotel. Konferencens fokus vil være 

at kigge på, hvad der rent faktisk virker ude i de mindre 

lokalområder.  

Konferencen er for alle ildsjæle, medlemmer af lokalråd, 

forsamlingshuse m.v. samt interesserede politikere fra de 3 

kommuner. Konferencen er gratis og der er plads til ca. 50 

deltagere. 

 

 

 

Tiden er igen inde til at orientere om hvad der sker af spændende tiltag i Mariagerfjord Kommunes Landdistrikter. I dette 

nyhedsbrev har vi bl.a. fokus på aktuelle indsatser og gode historier. 

Journalist Jesper Bøss har været en tur i Kastbjerg Ådal, hvor ildsjæle i samarbejde med Randers og Mariagerfjord Kommuner har 

lavet spændende stiforløb. Desuden fortæller han om projektet ”Als i aktion”, hvor borgerne sammen med kommunen er undervejs 

med en spændende udviklingsplan. 

 Vi bringer desuden historien om kommunens arbejde med en mobiltitsplan, der kan sikre nye transportløsninger i 

landdistrikterne. Landdistriktsrådet har gang i mange tiltag  – dels sammen med kommunen,  men også på tværs 

med vores nabokommuner. 

Landdistriktsrådet ønsker dig en god sommer     

Kim Knudsen, Formand 

VAKS tilbyder de frivillige en hjælpende hånd Vi måler temperaturen på Landdistrikterne 

Endnu en spændende konference er  på vej 

http://www.mariagerfjord.org/
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Fortsat energi i Landsbyklyngen. 

10  lokalområder – heraf 8 i den vestlige del af Mariagerfjord 

Kommune, har fortsat godt gang i at samarbejde i det 

landsdækkende klyngeprojekt. Der er planlagt en række 

fællesaktiviteter i efteråret og opgaven bliver nu at finde 

frem til den fremtidige samarbejdsform når projektperioden 

udløber ved årets udgang.  

Læse mere på:  www.landsbyklynger.dk  

 

 

 

Der er nu igen åbnet mulighed for at få økonomisk støtte 

fra Refgeringens såkaldte bredbåndspulje. Ordningen har 

kørt i 2 år, og i 2018 er der afsat i alt 100 mill. kr, og man 

har ændret kriterierne således at de større byer er 

udelukket fra at få del i midlerne. 

Forudsætningen for at opnå støtte er, at man har under 10 

mbit netforbindelse, og går sammen i klynger på et antal 

husstande med kort afstand. Der kræves en egenbetaling 

på min. 4.000 kr. pr. adresse. 

Såfremt du mangler hurtigt bredbånd i dit lokalområde kan 

du læse mere om puljen på : www.bredbaandspulje.ens.dk 

eller kontakte Fagenheden Kultur og Fritid. 

Fristen for at melde mulige projekter ind på 

Energistyrelsens hjemmeside er 17. sept. 2018. 

I øvrigt er der gang i flere fibernetprojekter, bl.a. i 

sommerhusområderne på Østkysten. 

Fagenheden har desuden god kontakt til udbydere, der 

tilbyder trådløse løsninger, der bl.a. er velegnet på adresser 

hvor sandsynligheden for at der bliver gravet fibernet ned 

er stærkt begrænset. Kontakt Jens Lykke i Kultur og Fritid 

for nærmere info på jelyk@mariagerfjord.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landdistriktsrådet har fordelt  midler fra årets projektpuljer 

til en lang række projekter i lokalområderne. 

I landdistriktspuljen blev følgende projekter støttet: 

 Aktiv fredag i Landsbyklynge vest (kr. 25.000) 

 Borde og Bænke i Helberskov (kr. 8.000 ) 

 Grill m.v. til udlån i Handest, Glenstrup og Holmgaarde 

(ca. kr. 16.000) 

 Musikinstrumenter til legeplads i Hvilsom (kr. 22.500) 

 Overdækning af picnicplads i Hvornum (kr. 25.000) 

 Dansegulv til telt i Oue (kr. 25.000) 

 Afmærkning af vandreruter i Als (kr. 19.000) 

 Dyreskulpturer på Naturplads i Hem (kr. 25.000) 

 Mobil toiletvogn i Øster Hurup (kr. 25.000) 

 Renovering af samlingshus i Øster Doense (kr. 25.000) 

 Renovering af toiletter i Øster Hurup (kr. 25.000) 

Fra Forsamlingshuspuljen blev flg. fordelt: 

 Køkkenmaskiner i Sem (kr. 41.000) 

 Renovering af vaskerum i Hvilsom (kr. 35.000) 

 Nye vinduer i Visborg (kr. 35.000) 

 Nyt gulv i Veddum (kr. 13.000) 

 Renovering af gang og toilet i Tisted (kr. 25.000) 

 Udskiftning af vinduer og døre i Hvornum (kr. 25.000) 

 Udvendig maling i Helberskov (kr. 21.000) 

 Ny foldedør i True (kr. 25.000) 

 

 

 

 

 

Bredbåndspuljen er igen undervejs 

Nyt foreningshus på vej i Handest 

De såkaldte ”vindmøllepenge” (Grøn ordning) kan gøre 

stor nytte i de lokalområder, der bliver påvirket af nye 

store vindmøller. I lokalområdet Handest, Glenstrup og 

Holmgaarde sælger man nu Forsamlingshuset, river det 

gamle klubhus ned og bygger et helt nyt Borgerhus.  

Budgettet er på ca. 3.5 mill. kr., hvoraf 

vindmøllepengene udgør over halvdelen. Projektet står 

færdigt i løbet af 2019, hvis det går som planlagt. 

Ca. 450.000 kr. fordelt til projekter 

http://www.landsbyklynger.dk/
http://www.bredbaandspulje.ens.dk/
mailto:jelyk@mariagerfjord.dk
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Mariagerfjord Kommune går i 

front med udvikling af nye 

fleksible transportløsninger i 

landdistrikterne  

I samarbejde med NT ønsker Mariagerfjord 

Kommune at give borgerne i den østlige del af 

kommunen mulighed for at tage medansvar for 

at udvikle og implementere nye 

transportløsninger i deres lokalområde. 

Af Stine Møller Pedersen, Mariagerfjord Kommune 

og Mette Olesen, Nordjyllands Trafikselskab. 

 

Attraktive rammer for bosætning i kommunens 

landdistrikter står højt på dagsordenen i 

Mariagerfjord Kommune, og god mobilitet er en 

grundlæggende forudsætning for, at hverdagslivet i 

landsbyerne hænger sammen. Mariagerfjord 

Kommune har derfor i samarbejde med Nordjyllands 

Trafikselskab (NT), igangsat et mobilitetsplanprojekt, 

for at undersøge mobilitetsudfordringer og finde nye 

løsninger til kollektiv trafik i kommunens 

landdistrikter. Den østlige del af Mariagerfjord 

Kommune kaldet Havbakkedistriktet er case for 

pilotprojektet.  

 

Involvering af borgerne er central – først 

behov så løsninger! 
I Havbakkedistriktet, der dækker landsbyerne Øster 

Hurup, Als, Skelund, Veddum og Helberskov, råder op 

mod 24 % af husstandene ikke over en bil. Der er 

derfor et umiddelbart behov for at iværksætte nye 

tiltag, der forbedrer mobiliteten i området. Der findes 

allerede flere løsninger, der kan imødekomme 

behovet for bedre mobilitet i landdistrikterne. Men 

grundtilgangen i projektet er, at borgernes 

udfordringer, behov og muligheder undersøges og 

afklares inden nye løsninger iværksættes.  

Derfor er involvering af lokalsamfundet og den lokale  

 

 

forankring et centralt fokusområde i projektet for at 

sikre, at de nye løsninger også tages i brug af 

borgerne. 

I marts 2018 modtog områdets borgere et elektronisk 

spørgeskema, med det formål at undersøge, hvilke 

transportmæssige udfordringer de borgere oplever i 

deres hverdag i forbindelse med transport til og fra 

arbejde, skole, fritidsaktiviteter, indkøb mv. En 

tredjedel af de adspurgte borgere besvarede 

undersøgelsen. Det viser sig dog, at hovedparten af de 

borgere, der besvarede spørgeskemaet, har adgang til 

én eller flere biler og dermed sjældent oplever 

transportudfordringer i hverdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen, inddragende 

foreningsmøder samt et borgermøde arbejdes der nu 

videre med konkrete løsningsforslag. Løsningerne skal 

afspejle borgernes ønsker og behov. Flere løsninger 

som samkørsel, landsbyapps, elcykler, delebus og 

delebiler er blevet drøftet. Men i sidste ende er det 

borgernes eget engagement, der via en  

 

Fakta om transportudfordringer i 

Havbakkedistriktet:  

- 93% af de adspurgte råder over bil 

- Heraf nævner 81%, at de aldrig 

fravælger fritidsaktiviteter pga. 

manglende transportmuligheder. 

- 60% af borgerne med bil anvender 

aldrig kollektiv trafik. 

- 25% anvender årligt kollektiv trafik. 

- 6% anvender kollektiv trafik dagligt 

eller ugentligt.  

- 57% af borgerne uden bil oplever 

dagligt eller ugentligt, at de må 

fravælge fritidsaktiviteter pga. 

manglende transportmuligheder. 

- 20% svarer, at deres børn dagligt 

eller ugentligt må fravælge at 

deltage i fritidsaktiviteter pga. af 

manglende transportmuligheder.  
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borgerstyregruppe, skal løfte, implementere og drifte 

nye mobilitetstiltag i området.    

Et landdistrikt – forskellige behov 
Arbejdet med involvering af borgerne i 

Havbakkedistriktet viser, at borgerne har vidt 

forskellige behov og dermed også forskellige 

udfordringer med at transportere sig rundt i 

hverdagen. Den rutebundende kollektive trafik i 

Mariagerfjord Kommune dækker ikke alle de behov, 

der er for mobilitet i landdistriktet i dag.  

 

En særlig udfordring er fritidsturene, som ofte 

strækker sig over en langt mere spredt geografi, og 

som ofte foretages på mange forskellige tidspunkter. 

Tidspunkter der er svære at ramme med en 

traditionel buskøreplan. Tomme busser er dyre og 

dårlige for miljøet, mere fleksible ordninger kan fragte 

flere personer for pengene.  

 

 

 

 

 

Nye løsninger vej  

Ofte besidder landsbybeboere et stort engagement og 

er gode til at samarbejde. Det er også tilfældet i 

Havbakkeområdet, hvor Mariagerfjord Kommune 

netop har ansøgt Trafikstyrelsens pulje til kollektiv 

trafik i yderområderne, i håbet om at skaffe en 

økonomisk kickstart, så borgerstyregruppen sammen 

med kommunen kan arbejde videre med et 

pilotprojekt omkring delebiler, delebusser og 

samkørsel for at prøve nye transportformer, som 

forhåbentlig passer til de behov, der er i området.  

Men nye vaner tager tid, og selvom at 60 % af de 

adspurgte borgere indikerer, at de selv er villige til at 

prøve andre transportformer, end dem de kender i 

dag, så er et pilotprojekt bestemt ikke ensbetydende 

med, at de transportmæssige udfordringer i 

landdistriktet er løst. Erfaringer fra andre kommuner 

viser, at det kan være svært at få borgerne til at 

ændre deres vaner og gøre brug af nye løsninger som 

eksempelvis samkørsel eller delebiler. 

For at flere borgere i Mariagerfjord Kommunes 

landdistrikter kan få glæde af resultaterne fra 

pilotprojektet i Havbakkedistriktet, arbejdes der nu på 

et handlingskatalog for fremtidige initiativer, som 

også vil rumme handlinger, der kan hjælpe med at 

løse specifikke udfordringer.  
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”Det, de kan i London og Paris,  

kan vi også i Als”  

 
Selvom det egentlig går ret godt i Als, hviles der 

på ingen måde på laurbærrene. Med projektet 

”Als i aktion” har en initiativgruppe sat fokus på 

fremtidens udvikling i byen.  

af Jesper Bøss, Kommariet 

Als har rigtig meget af det, som andre byer af 

tilsvarende størrelse kun kan drømme om. Et stort og 

flot supermarked, benzintank, bager, slagter, kro, en 

velfungerende skole, idrætsforening og på toppen af 

det et par store virksomheder, der bidrager godt til de 

omkring 400 arbejdspladser i byen. Samtidig er byens 

beliggenhed – med kort afstand til østkysten og et 

stort og attraktivt sommerhusområde – jo ikke sådan 

at kimse ad. Alligevel har byen målrettet fokus på en 

fortsat positiv udvikling.  

 

 

- Det startede med, at vi gerne ville udvikle Als Hallen. 

Derfor stiftede vi ”Als Sport & Event” med fokus på at 

udvikle hallens tilbud og faciliteter. I den forbindelse 

ansøgte vi om nogle penge hos  

 

 

 

 

 

kommunen og landdistriktsrådet, men fik afslag. I 

stedet fik vi en tilbagemelding om, at de gerne ville 

være med til at lave en egentlig udviklingsplan for 

hele området, fortæller Jan Gerts, initiativtager, 

tovholder og en af Als’ mange ukuelige ildsjæle. 

 

Succesfuldt borgermøde  

- Det resulterede i, at vi indkaldte til et borgermøde 

på skolen, hvor 150 borgere dukkede op. På mødet 

blev der nedsat 12-13 forskellige arbejdsgrupper med 

hvert deres specifikke fokusområde. Nogle med 

initiativer og idéer helt nede på jorden, mens andre 

var meget ambitiøse.  

 

- Det er vigtigt ikke at lade sig begrænse, og tænke 

”nej, det kan vi ikke”. Faktisk er jeg af den opfattelse, 

at det de kan i London eller Paris, det kan vi også i Als. 

Vi må gerne spejle os i store byer, have ambitioner og 

så ellers bare tilpasse forholdene til Als, fortæller Jan.   

 

Sportspark til gavn for hele området  

- Et af de områder, vi arbejder videre med, er 

muligheden for at lave en form for sportspark med en 

mindre svømmehal, fitnesscenter og andre faciliteter, 

der kan være et trækplaster for både lokale og turister 

hele året. Det har de eksempelvis i Blåvandshuk, og 

hvorfor skulle vi ikke have det i Als? Det kunne blive et 

lille Lalandia til glæde for hele østkysten og for hele 

Mariagerfjord Kommune.  

- Her er det vores plan at spørge områdets mange 

sommerhusejere, om det har interesse, og om de vil 

bidrage økonomisk i form af at tegne en slags 

medlemskab. Det er selvfølgelig meget nyt og 

foreløbig meget ukonkret, men det er vigtigt, at vi har  

Fakta om Als: 

 924 indbyggere (2018) 

 Skole, børnehave, ældrecenter m.v. 

 Idrætshal, sportsanlæg, klubhus, udefittness m.v. 

 Dagligvarebutikker 

 Lokale virksomheder (bl.a. JKF med ca 225 ansatte) 
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ambitioner og tror på, at tingene kan lykkes, fastslår 

Jan, der samtidig glæder sig over nogle af de 

initiativer, der allerede er blevet en realitet i byen, 

siden ”Als i Aktion” blev en realitet.   

 

- Jeg er glad for, at vi for alvor har taget fat på 

udviklingen af området omkring hallen, som jo reelt 

var starten på hele processen. Vi har blandt  

 

andet allerede fået et velfungerende motionscenter 

op at køre med mange medlemmer i alle 

aldersgrupper.   

 

- Vi arbejder også på at få en café i hallen, hvilket er 

vigtigt for, at hallen bliver det omdrejningspunkt og 

mødested, som vi drømmer om. I den forbindelse har 

vi blandt andet snakket med Boldklubben Viking, der i 

dag har to klubhuse. Hvis de droppede det ene og i 

stedet kom i hallen, så ville det også skabe mere liv. 

Det er de positive overfor, fortæller Jan.   

 

Havnemiljø, torv og ny mole 

Af andre projekter, der er skitseret i ”Als i aktion”, er 

en udvikling omkring branddammen – også kendt som 

Flouen – i midtbyen, der kunne udvikles til et lækkert 

havnemiljø og torv, der vil være attraktivt for både 

lokale og turister.  

Et andet initiativ er en tiltrængt renovering af molen 

ved stranden, etablering af vandrestier plus meget 

mere.   

 

 

 

Den samlede udviklingsplan forventes at være klar 

efter sommerferien. Tidsplaner og økonomi er ikke på 

plads. Men det er drømmene og ambitionerne. Stor 

respekt for det!  
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Sammenhold om en 

ådal    

af Jesper Bøss, Kommariet 

I september måned sidste år blev smukke Kastbjerg 

ådal officielt indviet. Indvielsen markerede også 

færdiggørelsen af de 18 kilometer lange stisystemer, 

der har givet offentlig adgang til ådalen, og som har 

skabt et helt nyt sammenhold i lokalbefolkningen på 

tværs af to kommuner.  

 

Kastbjerg ådal er et usædvanligt smukt naturområde 

syd for Mariager Fjord. Ådalen er udpeget som et 

såkaldt Natura2000-område, især på grund af sine 

usædvanligt rige forekomster af den sjældne "rigkær", 

en naturtype, der består af moser og enge med 

vandmættet jordbund med mere eller mindre 

kalkholdigt grundvand. Et rigkær har ofte over 100 

forskellige planter.  

 

 

Per Edgar Jørgensen bor smukt klods op ad ådalen og har været en af 

ildsjælene bag etableringen af de stier, der skulle åbne op for 

offentligheden. 

Siden 2006 har Naturstyrelsen således arbejdet på at 

skabe grundlaget for Danmarks længste rigkær ved 

Kastbjerg ådal og derigennem sikre og forbedre 

forholdene for de mange planter og dyr, der er 

knyttet til denne smukke naturtype, der ellers er i  

 

 

tilbagegang landet over. Kastbjerg ådal blev et 

indsatsområde under den særlige vand- og 

naturindsats – et EU-projekt kaldet "miljømilliarden".  

Et arbejde og en indsats, der for omtrent 10 måneder 

siden kulminerede med den officielle indvielse af 

ådalen, hvor et af fokusområderne var at åbne ådalen 

for offentligheden.   

 

Rammen om naturoplevelser for alle  

- Det var helt klart et mål fra starten, at ådalens 

fantastiske natur skulle danne rammen om 

naturoplevelser for alle, der vil opleve den. Det skulle 

ikke bare være en velbevaret hemmelighed for de få, 

fortæller Per Edgar Jørgensen, der privat bor smukt 

klods op ad ådalen, og som har været en af ildsjælene 

bag etableringen af de stier, der har åbnet ådalen op 

for offentligheden.  

 

 

Flere steder er der bygget broer over Kastbjerg å.  

- Ret tidligt i forløbet etablerede vi en stigruppe, og 

det har været en helt særlig oplevelse, fordi det for 

alvor har samlet folk, der ellers ikke havde så meget 

med hinanden at gøre, og ovenikøbet på tværs af to 

kommuner. På den ene side af ådalen er det Randers 

Kommune, mens det på den anden side er 

Mariagerfjord Kommune.  

- Her har det været helt særligt at opleve samarbejdet 

om stisystemerne og ådalen generelt.  Jeg synes, at 

jeg virkelig kan mærke, at ådalen har haft en positiv 

indflydelse på sammenholdet i hele området, 

fortæller Per Edgar Jørgensen.    
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Succesfulde onsdagsture  

- Naturstyrelsen har i samarbejde med de to 

kommuner lavet broer over Kastbjerg å og udlagt 

muslingeskaller i sumpede områder, så det er til at 

færdes på stierne i al slags vejr, og i stigruppen har vi 

siden midten af april og frem til slutningen af august 

etableret forskellige ture. 

- Jusine Custer fra Enslev har eksempelvis taget 

initiativ til nogle meget populære onsdagsture, mens 

jeg selv har stået for nogle botaniske ture. Der er ofte 

mellem 30 og 40 deltagere, hvilket viser, at det 

virkelig er noget, der interesserer folk, fortæller Per.  

Du kan gå en tur, som du har lyst i Kastbjerg ådal – 

blot du respekterer skiltning, parkeringsforhold m.v.  

 

 

Skiltningen og fortællingerne om ådalen er rigtig god.  

Der findes følgende ruter: Bredkilderuten, 

Kastbjergruten, Kvottrupruten, Ulvsholmruten og 

Mølleruten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du kan se en beskrivelse af ruterne på 

mariagerfjordguiden.dk eller via app’en "Stiguide 

Himmerland”, der gratis kan hentes via App Store eller 

Google Play.  

Du kan også læse mere om ruterne på Facebooksiden: 

”Kastbjerg Ådal Natur”.  

Herfra er det bare at ønske god fornøjelse – der 

venter en stor naturoplevelse derude!  

Der findes følgende ruter: Bredkilderuten, Kastbjergruten, Kvottrupruten, 

Ulvsholmruten og Mølleruten, der alle er markeret med farver.  

 

Kastbjerg å er kendt som et godt vandløb, når Mariager Fjords ørreder skal 

gyde. Foto: Dan Bach Kristensen.  

 Nyhedsbrevet er udgivet af Landdistriktsrådet, Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Kultur og Fritid. 

Redaktør: Jens Lykke / Kultur og Fritid / jelyk@mariagerfjord.dk  
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