
#BREVFLET#  
Click here to enter text. 
Høringssvar vedr. forslag til landdistriktsprogram 2014 - 2020 
 

 
 

 

 

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 
 
E-mail: mail@naturerhverv.dk  

14-02-2014 

Høringssvar vedr. forslag til landdistriktsprogram 2014 
til 2020 – J. nr. 13-810-000064 

Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget Hø-
ringsudkastet vedr. implementering af EU’s Landdistriktsprogram 2014-20 i 
Danmark.   

Generelt finder Aalborg Kommune implementeringsforslaget spændende 
og ser frem til den videre proces med implementering heraf i landets land-
distriktsområder.  

 

Aalborg kommune afgiver flg. høringssvar: 

 Det er meget positivt, at Ministeriet for By, bolig og landdistrikters 
nye definition af landdistrikter i Danmark fra den Regionale- og 
Landdistriktspolitiske Redegørelse benyttes som grundlag for Hø-
ringsudkastets analyser af problematikker i landdistrikterne og at 
mange af redegørelsens konklusioner anvendes og sættes i spil i 
Høringsudkastet.. 
 

 Af swot-analysen fremgår, at tilgængeligheden til bredbåndsforbin-
delse er god, men at der stadig er udbygningsmuligheder. Konklusi-
onen bygger på en opgørelse af tilgængeligheden til 10 Mbit 
downstream, hvor det angives, at 97 % af de danske husstande og 
virksomheder har afgang hertil. Umiddelbart synes konklusionen at 
bygge på et ret uambitiøst grundlag i relation til fremtidige behov for 
både down- og uploadhastigheder fx i forhold til Telecare. 
 
 

Vedr. LEADER-indsatsens implementering.  

 

 Høringsudkastets behandling af implementeringen af Artiklerne 
vedr. LEADER-indsatsen er ret overfladisk behandlet, og efterlader 
mange ubesvarede spørgsmål af essentielt karakter fx spørgsmål 
om LAGernes spillerum 
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 Det er meget positivt, at EU-programmets mulighed for LEADER-
indsatsen i forhold til landdistrikternes basale serviceydelser og 
landsbyfornyelse også tænkes implementeret i Danmark. 
 

 Vedr. etablering af fælles administrative enheder med fuldtidsansat-
te medarbejdere. Med dette krav udelukker man muligheden for den 
enkelte LAGs til en fleksible tilrettelæggelse af egen drift. Ønsket 
om fuldtidsansættelse af koordinatorer bør ses i sammenhæng med 
ressourcebehovet i den enkelte LAG. 
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