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Handlingskatalog 2023-2024 

Kultur, fritid, turisme og landdistrikter 

 

Ifølge den eksisterende Kultur-, Fritid-, Turisme- og Landdistriktspolitik fra 2021 skal politikken og de underliggende strategier på områderne udmøntes i 

toårige handlingskataloger bestående af konkrete indsatser.  

Kultur- og Fritidsudvalget udpegede på udvalgets møde den 30. maj 2022 et tema for hvert af de fire områder; kultur, fritid, turisme og landdistrikter, 

som skal have særligt fokus i 2023 og 2024. 

De fire temaer er: 

- Landdistrikter: Samarbejde mellem landsbyer. 

- Kultur: Børn- og unges kulturliv.  

- Fritid: Udvikle brug af cykel-, løbe- og vandrestier.  

- Turisme: Udvikling af ”turisme-hotspots”. 

 

Ved konferencen for kultur, fritid, turisme og landdistrikter den 14. september 2022 blev borgere, fagfolk, foreninger m.fl. inddraget og bedt om at 

udvikle idéer og fremføre forslag til kommende handlinger. 

De idéer og forslag som blev fremført pegede overordnede imod de to fokuspunkter; formidling samt udvikling af eksisterende tilbud, aktiviteter, 

faciliteter og oplevelser. 

På baggrund af dette input har forvaltningen nu samlet og kvalificeret en række forslag og udarbejdet handlingskataloget for 2023-2024. 
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Når handlingskataloget er godkendt igangsætter forvaltningen arbejdet internt, og hvor det er beskrevet faciliterer forvaltningen at eksterne 

samarbejdspartnere samt kræfter blandt frivillige og foreninger, igangsætter projekter der peger i handlingskataloget retning. I forhold til handlinger med 

et tværfagligt præg går forvaltningen i dialog med andre afdelinger i Norddjurs Kommune for at understøtte disse handlinger. På et møde i Kultur- og 

Fritidsudvalget ultimo 2024, laves der en endelig evaluering af de gennemførte handlinger. 

 

Processen omkring handlingskataloget 2025-2026 begynder i 2024. På udvalgsmøde primo 2024 udpeger Kultur- og Fritidsudvalget nye temaer for næste 

handlingskatalog og der beskrives en aktør- og borgerinddragende aktivitet ud fra de nye temaer, der skal give input til handlingskataloget for 2025-2026. 

Forslaget til handlingskataloget for 2025-2026 forventes til politisk behandling ultimo 2024. 

 

 

 

KULTUR: Børn og unges kulturliv 

Understøtte unges møder på tværs af uddannelser igennem kultur 

• Gå i dialog med Det Fælles Elevråd om behovet for fristeder eller fællesskaber 

• Afsøge behovet for fristeder, fællesskaber og udvidet brug af lokaler    – eksempelvis ”kreativt kontor” med sparring ift. unges kreative og 

kunstneriske interesser 

• Promovere de gratis kulturtilbud i kommunen 

• Pege unge i retning af eksisterende nye initiativer som fx Børnekulturelt netværk og MakerSpace 

 

Udbredelse af kendskab og inspiration om kultur- og fritidsaktiviteter. 
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• Facilitere mulighed for at teste kulturtilbud 

• Implementere gratis prøvegange til Kulturskolens aktiviteter 

 

 

 

FRITID: Cykel-, løbe- og vandrestier 

 

Kendskab til eksisterende stier 

• Eksekvere kommunikationsindsats om stier 

• Gå i dialog med foreninger i vandreregi om de vil forestå vandre-arrangementer som ex oplevelsesture, sanketure, skattejagter, konkurrencer, 

stistafetter, ugentlige/ månedlige vandringer m.fl. 

• Understøtte et 50- jubilæumsarrangement i 2023 for de kommunale stier i Grenaa Plantage 

 

Stier og kunst i sammenhæng 

• Understøtte kunst mm.  i naturen gennem udfærdigelsen af en online guide på Norddjurs Kommunes hjemmeside med regler og praksisser for 

kunst, arrangementer o.l. udendørs og i naturen. 

 

 

Fokus på cykelstier væk fra hovedvejene og som bindeled mellem byer, landsbyer, skoler og turisme hotspots 

• Påvirke planlægningen af nye cykelstier med et rekreativt perspektiv 

• Afsøge mulighed for formidling om eksisterende cykelstier 
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Udvikling af eksisterende stier 

• Udpege stiforløb, der kan udvikles 

• Afsøge mulighed for at søge fondsmidler o.l. til udvikling af stier samt planlægning af loops, forlængelse eller kobling af stier   

 

 

TURISME: Udvikling af turismehotspots 

 

Vandet i fokus: Fjellerup/ Bønnerup, Naturpark Randers Fjord og Kolindsund. 

• Sangstrup Klint: Formidling af historie om fossiler, herunder formidlingscenter 

• Videreudvikle turisme Naturpark Randers Fjord 

• Udvikle turisme omkring Kolindsund 

• Understøtte turismerettede projekter i forbindelse med Fjellerup Strandliv 

 

Handikapvenlig outdoor turisme: flere tilgængelige shelterpladser og bedre formidling 

• Gå i dialog med Visit Aarhus om tilgængeligheds erfaringer ved fx shelters 

• Fokus på tilgængelighed i anlægsarbejde 

• Formidle eksisterende handikapvenlige shelterpladser 
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Nye vandreruter: 

• Afsøge muligheden for at lave stiforløb mellem Voer og Allingåbro 

• Gå i dialog med lodsejere af store skovstykker omkring ny rute: Danmarks længste skovtur 

• Afsøge mulighed for at søge fondsmidler til større strategisk sti-indsats 

 

Fokus på eksisterende turisme hotspots 

• Fortsætte kommunikation og markedsføring af spots 

• Fokus på handikapvenlig turisme samt formidling af handikapvenlige faciliteter. 

 

 

LANDDISTRIKTER: Samarbejde mellem landsbyer 

 

Åbne landsbyerne mod hinanden: understøtte samarbejde, koordinering og deling af information 

• Facilitere tilblivelsen en frivilliggruppe af landsbyborgere med dette formål. 

• Understøtte muligheden for en landsby-messe hvor der ex deles projekter, afholdes workshops og netværkes landsbyer på tværs. 

• Prioritere initiativer, der prioriterer bybånd og lignende på tværs af landsbyer. 

 

 

 


