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Kerteminde 

Landsbyråd 

 



Landbypolitik 2019-2022, Endeligt forslag, version 1 

 Status  

Bosætning handler om livskvalitet - og landsbyerne i Kerteminde Kommune giver muligheder for 

et fællesskab i nærområdet, og er med til at skabe trygge rammerne omkring arbejdslivet, 
fritidslivet og familielivet - man kan slå rødder og skabe et godt liv for fremtiden. 
I landsbyerne trives de sociale relationer, og her gives gode muligheder for sammensmeltning af 

bolig og erhverv.   
Kerteminde Kommune har et stabilt indbyggertal og der er en stigende interesse for at flytte på 
landet, især blandt børnefamilier, da der er adgang til skoler og daginstitutioner i rimelig afstand 
og gode naturoplevelser.  

I kommunen tilbydes både kommunale og private byggegrunde, men der er også gode muligheder 

for at overtage eksisterende boliger.  
 

En stor del af landsbyerne har engageret sig i at udarbejde udviklingsplaner for deres området og 
igangsætter forskellige aktiviteter for at styrke fællesskabet og fastholde beboerne samt 
tiltrækningen af nye beboere. 

fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 
(handlinger 

besluttes hver år 

senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Lokalplaner 
 
 
 

 

 
 

 De nuværende 
lokalplaner og 
ikke up-to-date 
og ikke flexible 

nok.  

 
 
 

 

Landsbyerne skal selv at 
gennemgå eksisterende 
lokalplaner og komme 
med forslag til 

ændringer. 

 
 
 

MNT-udvalget 
 
 
 

 

 
 
 
- i dialog/ 
samarbejde 

med 
Kerteminde 

Landsbyråd 

Afholde 1-2 
kommunale 
temadage om, hvad 
lokalplaner er og 

kan. 

 
Udpege 
lokalgrupper til at 
gennemgå og 
komme med forslag 

til ændringer af 
nuværende 

lokalplaner 

Kommunen prioriterer, udarbejder eller 
reviderer hvert år lokalplaner for 
landsbyer, indtil alle er tidssvarende. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 2021 

og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

 



 

Bosætning 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Etablering af 
erhverv i 
landsbyer og på 
landet 

 

 Der mangler 
viden og 
information om 
etablering af 

erhverv i 
landsbyer og på 
landet – gerne 
kombineret med 

privat bolig. 
 

Der skal skabes bedre 
mulighed for kontakt 
mellem eksisterende og 
nye virksomheder i 

landsbyer/landområder 
samt øget oplysning til 
lokalområder om nye 
virksomheder. 

AEV-udvalget 
 
 
 

 
 
 
 

- i dialog/ 
samarbejde 
med 

Kerteminde 
Landsbyråd 

Etablere og udvikle 
landsbyerhvervs-
netværk (gerne 
tematiske netværk) 

 
Lokalråd/beboerfore
ninger udpeger 
person(er), som 

kontaktes af 
kommunen ved 
etablering af ny 

virksomhed i 
lokalområdet. 

Ktm. Kom. tager initiativ til 
udarbejdelse af et idekatalog over 
erhverv, som kunne etableres i 
landsbyerne. 

 
Ktm. Kom. tydeliggør muligheden for at 
kombinere erhverv og bolig i 
landsbyerne. 

 
 
 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 

2021 og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

Bosætning 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Børneinstitutio-
ner i 

landområderne 
 

 Usikkerhed 
omkring 

børnepasning og 
skolegang giver 

dårlige vilkår for 
bosætning. 
 

Øget synliggørelse af 
skoler og deres 

betydning for bosætning. 
 

BUU-udvalget 
 

 
- i dialog/ 

samarbejde 
med 
Kerteminde 

Landsbyråd 

Igangsætte lokale projekter mellem landsbyskolerne og 
lokalområderne mhp. bevaring og udvikling af 

lokalsamfundene – gerne med øget involvering af eleverne. 
 

Udarbejde videocases, som viser skolens rolle i forbindelse med 
bosætning i lokalområdet. 
 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2019, 2020, 2021 og 2022 er endnu 
ikke formuleret. 

 



Bosætning 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Byggegrunde 

0g bosætning 

 Der bygges for 

få nye boliger i 
landsbyerne – 
herunder 

”alternative”* 
boliger 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

* med ”alternative” 
boliger menes f.eks. 
bofællesskaber, 

bæredygtigt byggeri, 
cirkelær økonomi, 0-
energihuse, alternativ 

energiforsyning……… 

Der skal udpeges 2-3 

områder samt laves 
lokalplaner som 
muliggør ”alternativ  

bebyggelse” og der skal 
arbejdes med lokale 

udviklingsplaner for at 
gøre det attraktivt at 
bosætte sig i 
landsbyerne. 

MNT-udvalget 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
AEV-udvalget 
 
 
- i dialog/ 

samarbejde 
med 
Kerteminde 
Landsbyråd 

Udpege Revninge 

og Drigstrup som 
”Omdannelses-
landsbyer” og 

indføre dette i 
Kommuneplanen 

 
Udpege områder 
på Hindsholm og 
ved Kølstrup til 
”alternative” 
boliger og indføre 
dette i 

Kommuneplanen.  
 
Etablere forum 
for udvikling og 
implementering 
af lokale udvik-

lingsplaner 

Udarbejde lokalplaner sammen med 

lokalråd og beboerforeninger for områder 
med ”alternative” boliger på Hindsholm og 
i Kølstrup 

 
Udarbejde videocases, som promoverer 

landsbyerne i kommunen ift. bosætning. 
 
Støtte en fortsat proces med at udarbejde 
og implementere lokale udviklingsplaner. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 2021 og 

2022 er endnu ikke formuleret. 
 

 

 

 

 



 

Status   
En forudsætning for at borgerne trives på landet er, at der er en god infrastruktur.  
Der er bustransport i dagtimerne, som kan sikre, at borgerne kan nå knudepunkter og trafikforbindelser både indenfor og 
udenfor kommunen i forhold til at nå arbejdspladser og skoler/ uddannelsesinstitutioner.  
Det er forsat svært at komme på tværs af kommunen med offentlig trafik og i aftentimerne og weekender er der 
udfordringer med transport via den offentlige trafik. 
Kerteminde Kommune tilbyder ordninger (f.eks. flextrafik/teletaxi og pendlerordninger), men kendskabet til disse er ikke 
tilstrækkeligt.  
 

Tung og farlig trafik på små veje (i landsbyer og i landområder) skaber utryghed for ”bløde” trafikanter og medvirker til 
slid på veje, som kræver løbende vedligeholdelse. Kerteminde Kommune har fokus på risikosteder og arbejder løbende på 
at etablere cykelstier og andre trafikforanstaltninger.  
Kerteminde Kommunes placering gør, at der gode forbindelser til de større byer, motorvej og det øvrige Danmark. Generelt 

er langt de fleste borgere tilfredse med den transporttid, de hver dag bruger til og fra arbejde. 
 

God digital infrastruktur er en afgørende forudsætning for bosætning og udførsel af erhverv i landsbyerne og i 
landområderne, og flere steder udfordres landområderne med ringe mobildækning. 
Adgangen til fibernet er stigende og landområderne har gode muligheder for at tilslutte sig fibernet, men enkelte steder 
mangler fortsat. 

fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 
(handlinger 

besluttes 

hver år 

senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Offentlig 
transport og 

samkørsel 
 
 
 
 

 Manglende 
kendskab til 

eksisterende 
ordninger. For få 
initiativer til at 
etablere 
alternativer til 

den eksi-

sterende 
kollektive trafik. 

 

Tiltag for at fremme 
kendskabet til flextrafik 

m.m. samt initiativer, 
som kan motivere 
lokalområderne til at 
tænke alternativer, så 
offentlig transport er 

andet end traditionelle 

busser. 

 MNT-
udvalget 

 
 
 
 
- i dialog/ 

samarbejde 

med 
Kerteminde 
Landsbyråd 

Markedsføring af 
flextrafik. 

 
Udskrive 
konkurrence for at 
indhente forslag til 
alternativer til den 

eksisterende 

kollektive trafik i 
landområderne. 
 

Øget mulighed for at anvende flextrafik 
på tidspunkter, hvor der ikke er 

skolebusser. 
 
 
 
 

 

 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 2021 

og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

 

Infra- 

struktur 

 



 

Infrastruktur 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes 

hver år 

senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Forhold for 
”bløde” 
trafikanter 

 Der mangler 
flere cykelstier 
– bl.a. grundet 
farlig og tung 
trafik på små 
veje. 

Etablere flere 2-1 veje i 
landsbyerne/landområ-
der samt øget fokus på 
”bløde” trafikanter. 

MNT-
udvalget 
 
- i dialog/ 
samarbejde 
med 

Kerteminde 
Landsbyråd 

Lokalråd/beboerfore
ninger udarbejder 
forslag til 
strækninger i 
landsbyerne/ 
landområderne, hvor 

der kan anlægges 2-1 
veje. 

Etablere flere 2-1 veje i 
landsbyer/landområderne. 
 
 

 

 

 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 

2021 og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

Infrastruktur 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes 

hver år 

senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Digital 
infrastruktur 

 Fortsat 
områder i 

kommunen 
med dårlig 
mobildækning. 

Arbejde på opsætning af 
flere antennem for at 

sikre bedre 
telefonsignal. 

MNT-
udvalget 

 
- i dialog/ 
samarbejde 
med 
Kerteminde 
Landsbyråd 

Ktm. Kom. 
udarbejder oversigt 

over hvor i 
kommunen, der er 
dårligt mobilsignal. 
 

Ktm. Kom. finder steder, som kan 
anvendes/udlejes til placering af 

mobiludstyr og kontakter 
teleselskaberne herom. 
 
 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 

2021 og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

 

 



Infrastruktur 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Vedligeholdelse 

af nuværende 
vej- og stinet 

 Mange veje og 

cyklestier 
mangler løbende 
vedligeholdelse. 

Udarbejde og løbende 

ajourføre en kommunal 
vedligeholdelsesplan. 

MNT-

udvalget 
 
 

- i dialog/ 
samarbejde 

med 
Kerteminde 
Landsbyråd 

Ktm. Kommune 

etablerer i 
samarbejde med 
lokalråd/ 

beboerforeninger/ 
trafikgrupper, som 

kan foretage årlig 
lokal vejinspektion. 
 

Øget fokus på muligheden for at 

indberette skader på veje og cykelstier. 
 
 

 
 

 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 

2021 og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Status 
Der findes mange fællesskaber og foreninger i landsbyerne og i landområderne som medvirker til at synliggøre ”de 
levende landsbyer”. 
For beboerne er det vigtigt at man er en del af disse og at man trives og har et godt helbred.  
I Kerteminde Kommune er størstedelen af borgerne meget tilfredse med mulighederne for fritidsaktiviteter i deres 
nærområde indenfor f.eks. sport og kulturen, og hver fjerde borger er engageret i frivilligt arbejde i lokale foreninger eller 
velgørende organisationer.  
Dog er det typisk i aldersgruppen +60-årige at der findes flest frivillige, men generelt er der dog en god spredning af 

engagementet i alle aldersgrupper.  
 
På trods af dette, er mange foreninger og aktiviteter alligevel ikke synlige nok overfor lokale potentielle medlemmer, og 

involvering og opbakning kunne være bedre.  
At have faciliteter der kan sætte rammerne omkring fællesskaberne og de sociale relationer er vigtigt og især i midt-
kommunen savnes steder, hvor det lokale foreningsliv kan udøve deres aktiviteter, mens der er bedre faciliteter hertil i 

Syd- og Nordkommunen.  
Naturen er en stor del af Kerteminde Kommune og adgangen de fleste steder er nem, da den ligger lige udenfor døren. 
Naturen giver mulighed for at udvikle fællesskaber på forskellige niveauer, da den indbyder til aktiviteter, der påvirker 
både med mentale, men også den fysiske sundhed.  

fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 
(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Små og store 
fællesskaber 

 

 

 Flere 
foreninger og 
fællesskaber er 

ikke synlige og 
kendte af 
beboerne 
landsbyer og i 
landområderne. 

Øget samarbejde mellem 
foreninger og 
fællesskaber kan samlet 

skabe mere synlighed. 

KF-udvalget 
 
Kerteminde 

Landsbyråd 

Der udarbejdes 
lokale oversigter 
over foreninger/ 

fællesskaber. 

Lokal foreningsdag 
afholdes for 
foreninger i 

Kerteminde Syd 

Afholde lokale 
foreningsdage for 
foreninger i 

henholdsvis 
Kerteminde Midt 
og Nord 

Økonomisk støtte til gennemførsel af særlige aktiviteter kan søges i 

kommunens Græsrods- og Eventpuljer samt puljen for kulturelle 
aktiviteter. 

Initiativer understøttes også af kommunens Kultur-, Fritids- og 
Idrætspolitik. 

     OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 2021 

og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

 

Foreninger 

& 

fællesskaber 

 



Fællesskaber og foreninger 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Fællesskabers 

brug af natur 
og kultur 

 Kerteminde er 

natur og kultur 
– men det 
afspejler sig 

ikke i mange 
fællesskabers 

aktiviteter. 

Mere fokus på 

foreninger, som vælger 
også at inkludere natur 
og kultur i deres 

aktiviteter – og 
medvirker til at sikre 

beboeres og gæsters 
adgang til kultur og 
natur. 

KF-udvalget 

MNT-udvalget 
 
 

- i dialog/ 
samarbejde 

med 
Kerteminde 
Landsbyråd 

Etablere og vedligeholde stier stier. 

 
 
 

 
 

 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2019, 2020, 2021 og 2022 er endnu 

ikke formuleret. 

 

Fællesskaber og foreninger 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Grobund for 
nye 
fællesskaber 

 Manglende 
fokus på 
fællesskabernes 

faciliteter og på 
rekruttering af 
medlemmer og 
bestyrelser. 

Fastholde og udbygge 
nuværende faciliteter og 
arbejde for at inspirere 

fællesskabernes 
rekrutteringsarbejde. 

KF-udvalget 
 
 

 
- i dialog/ 
samarbejde 
med 
Kerteminde 

Landsbyråd 

Etablere 
”dialogforum” 
mellem 

kommunen og 
brugere af 
kommunale 
faciliteter i 
landsbyer/land-

områderne. 

Afholde dialogmøder om rekruttering og 
fastholdelse af medlemmer og ledere. 
 

Afholde ”for-høringer” i forhold som 
ændrer på faciliteter, som benyttes af 
foreninger og fællesskaber. 
 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 2021 

og 2022 er endnu ikke formuleret. 

 

 

 

 



Spor: Fællesskaber og foreninger 
fokus udfordringer overordnet handling Ansvar 

(handlinger 

besluttes hver 

år senest 1/6) 

Aftalte handlinger 

2019 2020 2021-22 

 Borgernes 

involvering i 
fællesskaberne 

 Mange borgere 

er ikke del af de 
lokale 
fællesskaber/ 

foreninger 

Flere lokale aktiviteter, 

som sætter fokus på 
fællesskabernes 
betydning for de levende 

landsbyer og deres 
betydning for borgernes 

fysiske og mentale 
sundhed. 

AEV-udvalget 

 
 
- i dialog/ 

samarbejde 
med 

Kerteminde 
Landsbyråd 

Lokalråd/beboer-

foreninger tager 
initiativ til lokale 
fællesaktiviteter, 

bl.a. afvikling af 
projekt ”Landsby 

Makeover” 
 

Lokalråd/beboerforeninger motiverer til 

dannelse af flere lokale fællesskaber. 
 
 

 
 
OBS Endelige konkrete handlinger for 2020, 2021 

og 2022 er endnu ikke formuleret. 

     

 

 

 

 

 

 


