By- og Landskabsudvalget

Punkt 13.

Orientering om By- og Landskabsforvaltningens svar til høringsoplæg for
Landdistriktspolitik 2020
2019-093242
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering svar på
høringsoplægget for Landdistriktspolitik 2020.
Beslutning:
Til orientering.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningens svar på høringsoplæg for Landdistriktspolitik 2020
By- og Landskabsforvaltningen har fået tilsendt et høringsoplæg for Landdistriktspolitik 2020 fra Sundhedsog Kulturforvaltningen. Den erstatter den nuværende Landdistriktspolitik 2014-18. Politikken tager
udgangspunkt i ”Vi udvikler sammen” og indeholder bl.a. indsatsområder, der knytter sig til By- og
Landskabsforvaltningen, som Mobilitet, Byers fysiske rammer samt Natur og grønne fællesarealer. Desuden
indeholder politikken indsatsområderne Velfungerende lokalsamfund, Landsbyfællesskab og relationer og
Erhverv og turisme.
Oplægget nævner særligt samarbejdet med eksterne aktører og de øvrige forvaltninger som et vigtigt
parameter for at understøtte udviklingen. Generelt synes By- og Landskabsforvaltningen, det er en
spændende politik, som kan give grundlag for et godt samarbejde med borgerne i landdistrikterne. En del af
indsatserne er noget, forvaltningen allerede arbejder med, hvor indsatsen og samarbejdet kan fortsætte.
Nedenfor ses forvaltningens bemærkninger til høringsoplægget.
Det gode samarbejde
Oplægget nævner, at der skal tilknyttes en landdistriktskonsulent og en parkforvalter til hver planzone og
samarbejdet med samrådene om de grønne fællesarealer styrkes. By- og Landskabsforvaltningen har siden
2003 haft en parkforvalter tilknyttet de forskellige planområder, og der er løbende møder og dialog med
samrådene. Det er derfor ikke et nyt tiltag, men det er fint, at der arbejdes videre med denne organisering.
Det kan formuleres ”Tilknytte en landdistriktskonsulent på den eksisterende organisering af geografisk
tilknyttede parkforvalteres samarbejde med samrådene om de grønne… ” (s. 7).
Opgradering af rekreative stiforbindelser
Der står, at de rekreative stiforbindelser kan opgraderes med faciliteter, der øger funktionaliteten. By- og
Landskabsforvaltningen ønsker at tage forbehold, da der er kan være andre interesser, der taler imod fx
belysning af rekreative stier. Samtidig er der en differentiering i drift af rekreative og trafikstier, hvor en øget
drift og vintervedligeholdelse vil kræve øgede ressourcer. Formuleringen kan være ”… som vi nogle steder
kan opgradere…” (s. 11).
Mobilitet 2040
Det er positivt, at mobilitet behandles på samme måde i Landdistriktspolitikken som i Mobilitet 2040. Dog
kunne det styrke sammenhængen hvis de målsætninger, der er formuleret i 2040, også anvendes i
Landdistriktspolitikken, der hvor det giver mening. Yderligere, kunne der være en pointe i at nævne de ting,
der er igangsat for mobilitet i landdistrikter ex. knudepunkter og mobilitetsrejsehold.
Ud over, at tilgangen til mobilitet i Landdistriktspolitikken stadig fokuserer meget på cykel/sti-forbindelser
lokalt og trængsel/parkerings-udfordringen i Aalborg, kunne det være en ide også at sætte fokus på
samkørsel og kombinationsrejser (s. 10-11).
Benyt eksisterende platforme for mobilitet
Der står ”udvikling af redskaber til og udbredelse af information om nye og eksisterende mobilitetsløsninger.”
Det er vigtigt, at der ikke nødvendigvis opfindes nye it-redskab som apps eller andet, men at der i stedet
kunne sættes mere fokus på at udbrede kendskabet til eksisterende platforme som Rejseplanen og også på
løsningerne som +TUR og Flextur (s. 11, 2. kolonne).
Et besøg værd
Overskriften på afsnittet ”Et besøg værd” flytter fokus fra det, som By- og Landskabsforvaltningen læser, at
teksten handler om. Nemlig at landdistrikterne skal være ramme om et godt hverdagsliv (s. 12). Under
punkterne om, hvad vi vil, bør det også understreges, at vi vil støtte udvikling generelt – ikke bare i form af
omdannelse, byfortætning mm., men også i form af mindre udviklingsprojekter tilpasset lokalsamfundet og
stedet, jf. strategien om Frihed og Fleksible rammer fra Fysisk vision 2025. Desuden bør figuren med
budgettet til byggemodninger og almene boliger i landdistrikterne opdateres og konkretiseres ift. det sidst
vedtagne budget (s.12-13).
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Opbakning af lokale initiativer
Det beskrives i oplægget, at hvis der er lokal opbakning til nye initiativer, hilser kommunen dem velkomne. At
kommunen vil understøtte det private og lokalt forankrede initiativ i forhold til bl.a. forskønnelse af torve og
pladser og byens grønne fællesarealer. I praksis kan By- og Landskabsforvaltningen dog ikke altid bakke op
om det lokale initiativ, idet Aalborg Kommune skal varetage mange forskellige interesser, også almenvellets
og naturbeskyttelse. Samtidig har By- og Landskabsforvaltningen ikke umiddelbart ekstra ressourcer, der
kan prioriteres til anlægsprojekter eller drift generelt i landdistrikterne. Derfor bør formuleringen blødes op (s.
13).
Drift og vedligehold i mindre byer
Oplægget beskriver drift og vedligehold af de grønne arealer som en stor opgave for mange mindre byer.
Der står, at kommunen vil øge samarbejdet. By- og Landskabsforvaltningen ønsker den formulering ændret
til ”Derfor vil vi fortsat hjælpe byernes foreninger med at finde løsninger på, hvordan opgaverne løses.”
Kommunens ressourcer er begrænsede og det samme er rammerne for, hvad vi kan og må. Samtidig
rummer driften også mange hensyn til andre interesser, fx fremme af biodiversiteten.
Der står yderligere, at kommunen vil igangsætte forsøg med drift og vedligehold af grønne områder og
faciliteter. Det ønsker By- og Landskabsforvaltningen ændret til ”at vi fortsat vil støtte drift og vedligehold…”
med baggrund i samme argument som ovenfor (s. 15).
Rekreative faciliteter og formidling
Der næves skovrejsning, udvikling af rekreative faciliteter, flere stiforbindelser og formidling om natur. Det er
alle ting, By- og Landskabsforvaltningen allerede udfører, men som der ikke er planer om at øge omfanget
af.
Desuden bruges begrebet flerfunktionel jordfordeling i forhold til at etablere ny natur. Det der arbejdes med
kaldes multifunktionel jordfordeling (s. 15).
Målsætning for skovrejsning
Der står, at 8% af Aalborg Kommunes samlede areal er dækket af skov og målet er 12% inden 2060. Det
korrekte tal for målet er 14% i 2070.
Desuden plantes hovedsageligt løvtræ, så figuren er mere retvisende, hvis den afspejler dette (s. 15).
Events og aktiviteter i det fri
Der fremgår et mål om at understøtte og deltage i events, der fremmer oplevelser og fællesskaber i det fri.
Aalborg Kommune er begrænsede i forhold til vores muligheder for at lægge arealer til sådanne tiltag. Det
skyldes de forskellige interesser kommunen varetager, herunder også beskyttelse af de grønne områder og
naturen (s. 15).
Sundhed og sociale relationer
De grønne områders betydning som mødested og deres rolle som ramme for uorganiserede aktiviteter og
supplement til det traditionelle foreningsliv kan med fordel nævnes. Også i forhold til sundhed (s. 16-17).
Den lokale puls
I teksten står: ”Tiltrækning af nye borgere til kommunens landdistrikt er også tæt forbundet med turisme”.
Turisme i denne sammenhæng mener By- og Landskabsforvaltningen, bør kaldes noget andet, for at være
konsekvent i forhold til kommunens øvrige strategier. ”Lokale på udflugt” kan måske betegnes besøgende
eller lokale gæster. Begrebet ’turisme’ kan anvendes, hvor det kobler sig til de reelle muligheder for
kystturisme i Hals og Aalborg Kyst samt Nibe og Aalborg Fjordland (s. 19).
Outdoor turisme
Der står, at outdoorturisme skal øges og fremmes. Det er som sådan en god ide, men det er ikke aktiviteter,
de kommunale arealer nødvendigvis kan rumme. By- og Landskabsforvaltningen vil derfor gerne gøre
opmærksom på, at der ikke umiddelbart kan stilles arealer til rådighed til disse initiativer (s. 19).
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Én indgang i forhold til byggeri
Hvis det er muligt, kunne der gøres opmærksom på funktionen ”book byggeri”, der sikrer én indgang til Byog Landskabsforvaltningen, når man vil bygge – også i landdistriktet. Funktionen findes på
www.aalborg.dk/bookbyggeri.
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