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FORORD
Danmarks bedste Fritidskommune

Det har været vigtigt for os at lave denne Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik sammen med dem, som den 
omhandler, nemlig borgere, ildsjæle og aktører på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet i Jammerbugt Kom-
mune. Vi har derfor været i dialog med Folkeoplysningsudvalget, Landdistriktsrådet, Liv i By og Skole, Kulturelt 
Samvirke, Jammerbugt Kommunes Sundhedsstrategiske Tænketank samt Ungerådet.

Mange tak for jeres bidrag.

Og så har vi som noget nyt prøvet at få input til denne politik gennem et elektronisk spørgeskema til alle fore-
ninger, kulturinstitutioner og borgere. 250 personer har besvaret spørgeskemaet og ikke mindst skrevet mange 
udførlige individuelle kommentarer i besvarelserne. Både de kvantitative besvarelser og de individuelle kom-
mentarer har været til stor inspiration og information i udarbejdelsen af denne politik. Vi takker mange gange 
og er rigtig glade for interessen og opbakningen.

Det undrer os ikke, at der er stor interesse og opbakning. Det oplever vi heldigvis i høj grad, når vi mødes, virt-
uelt eller fysisk, med Jammerbugt Kommunes ildsjæle og borgere. Vi mener, at ildsjæle gør forskellen og derfor 
ligger det os meget på sinde at finde langtidsholdbare, bæredygtige og håndholdte løsninger i samarbejde med 
ildsjæle og andre aktører.

Den politiske ambition med Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitikken er, at Jammerbugt Kommune skal være 
det, vi kalder ”Danmarks bedste Fritidskommune”. Hermed mener vi, at alle borgere i vores kommune skal have 
gode muligheder og rammer for et aktivt fritidsliv inden for kultur og fritid i alle kommunens lokalsamfund. 
Dette gælder både i mere traditionel forstand i anlæg som for eksempel haller, fodboldbaner og spejderhytter, 
men også i forhold til at bruge kommunens helt unikke natur i fritidslivet. Fritidskommune dækker over mange 
facetter af det, man kan bruge sin fritid på. Eksempelvis at gå på biblioteket, besøge en egnssamling, høre musik 
på et spillested, løbe en tur i skoven, spille fodbold i klubben, deltage i fællessang i forsamlingshuset og meget 
mere.

Et andet helt centralt element, som begrebet ”Danmarks bedste Fritidskommune” også dækker over er, at det 
i Jammerbugt Kommune skal være attraktivt og let at være ildsjæl, leder i en idrætsklub eller arrangør af en kul-
turevent, og derfor sætter politikken også baren højt i forhold til at understøtte kommunens mange foreninger 
og ildsjæle. Så målet med politikken er at sikre, at vi i Jammerbugt Kommune har de bedste rammer for et godt 
fritidsliv understøttet af stærke fællesskaber både i naturen og i alle lokalsamfund.

Jammerbugt Kommune er jo ”Danmarks bedste Fritidskommune” og den skal vi fortsætte med at udvikle i fæl-
lesskab og samarbejde mellem borgere, ildsjæle, aktører og kommune.

På vegne af Kommunalbestyrelsen.
Venlig hilsen

Mogens Christen Gade
Borgmester

Helle Bak Andreasen
Formand for Kultur-, Fritids- 
og Landdistriktsudvalget

Winnie Aakjær
Næstformand for Kultur-, 
Fritids- og Landdistriktsudvalget
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Jammerbugt Kommune er en landdistriktskom-
mune og det ser vi som en væsentlig kvalitet. 
Det har stor betydning, at det er godt at leve 
i alle Jammerbugt Kommunes lokalsamfund. 
Den lokale opbakning og de lokale kræfter er 
afgørende i arbejdet med at skabe udvikling og 
bosætning i lokalsamfundene.

At bo i landdistrikterne er et tilvalg for dem, 
som elsker roen, naturen og nærheden. Derfor 
er det lokale arbejde i landdistrikterne båret af 
en kærlighed til området. Landdistrikter hviler 
ofte på en historik og en særlig identitet, som 
vi værner om.

Kultur er det, der binder os alle sammen. Kul-
tur er vores åndelige føde, og det der former 
os som mennesker og samler os i meningsfulde 
fællesskaber. Kultur har en selvstændig værdi for 
os og kulturen bidrager gerne æstetisk til vores 
livskvalitet. Kultur er med til at danne og forme 
vores børn og unge og vi har bibliotek og kultur-
skole, som begge understøtter dette.

Kultur- og fritidsaktiviteter er identitetsop-
byggende og med til at skabe livsduelige men-
nesker. Kultur i form af litteratur, dans, billed-
kunst, scenekunst, film, design, kunsthåndværk 
og musik sætter vores egne liv i perspektiv og 
bidrager dermed til at give en større forståelse 
for, hvem vi er i den store sammenhæng.

Vi skaber og oplever meget gerne kunst og kul-
tur i netværk og fællesskaber – ja faktisk kan 
det at deltage i fælles kunst- og kulturoplevel-
ser give os endnu mere, for når vi hører og ser, 
hvordan oplevelsen påvirker vores medmenne-
sker, bidrager det til yderligere sammenhængsk-
raft og forståelse blandt os.

På samme måde engagerer vi os i vores fritidsliv 
i interessefællesskaber. Det er uanset om det er 
på fodboldbanen, i spejderhytten, aftenskolen 
eller brevdueforeningen. 

Det der driver os udover selve interessen for 
aktiviteten, er fællesskabet og mødet med an-
dre mennesker på tværs af alder, køn, etnicitet 
og andet. Fritidslivet anerkendes således både 
for dets egenværdi og for den nytteværdi, som 
rammesætter for gode aktiviteter og givende 
fællesskaber.

I både lokal-, fritids- og kulturlivet er der 
mulighed for livslang læring, dannelse samt social 
og fælles udvikling. Dette værner vi om til glæde 
for borgere, børn som voksne, og det er på bag-
grund af ovenstående værdier, at nærværende 
politik tematiseres i disse hovedtemaer:

• Frivillighed
• Sunde og meningsfulde fællesskaber
• Partnerskaber på tværs
• Liv i landdistrikterne
• Bæredygtige rammer
• Naturen som aktiv
• Synlighed og formidling

Hovedtemaerne er udtryk for, hvad politikere, 
ildsjæle, borgere og medarbejdere mener er det 
vigtigste for udviklingen af Jammerbugt som 
Danmarks bedste Fritidskommune. Samtidig 
bidrager indsatserne til øget bosætning.

FN’s Verdensmål er desuden en naturlig del af 
rammen for udvikling af Jammerbugt som Dan-
marks bedste Fritidskommune. Det betyder, at 
vi arbejder aktivt med blandt andet sundhed og 
trivsel, bæredygtighed samt lighed og at vi pri-
oriterer Verdensmålene i politikkens strategiske 
handlinger og metoder.

I det følgende kan du se hovedtemaerne foldet 
ud med beskrivelser og forklaringer. 
Hvert hovedtema afsluttes med et opsamlende 
fokuspunkt og en række strategiske handlinger 
og metoder for arbejdet med kultur, fritid og 
landdistrikter.

INDLEDNING
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HOVEDTEMAER
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FRIVILLIGHED
I Jammerbugt Kommune vil vi fortsat være føren-
de, når det kommer til frivillighed, og derfor skal 
vores frivillige ildsjæle understøttes for at sikre 
fortsat udvikling af kultur-, fritids- og landdistrikt-
sområdet.

I Jammerbugt Kommune blomstrer foreningslivet, 
og vi har et væld af foreninger, som arbejder aktivt 
for at udvikle Jammerbugt Kommunes kultur- og 
fritidstilbud samt lokalsamfund. Alle vores fore-
ninger er drevet af engagerede frivillige ildsjæle, og 
de har tilsammen aktiveret et utal af børn, unge og 
voksne i lokale fællesskaber. Vores ildsjæle er med 

til at skabe livlige, sunde og bæredygtige lokalsam-
fund i Jammerbugt Kommune. Vi ved, at ildsjæle 
gør forskellen! Det er en af politikkens fornem-
meste opgaver at understøtte det frivillige initiativ 
og aktive medborgerskab ved at sikre, at der 
fremadrettet vil være lyst til frivilligheden i Jam-
merbugt Kommune.

Det er derfor et fokuspunkt i nærværende politik, 
at det i Jammerbugt Kommune skal være nemt og 
attraktivt at være frivillig.
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DET GØR VI VED:

• At understøtte foreningerne med økonomi, viden og red-
skaber til at rekruttere flere frivillige ildsjæle – og dermed 
øge omfanget af frivillighed i Jammerbugt Kommune.

• At tilbyde foreninger og frivillige ildsjæle ny viden og 
mulighed for erfaringsudveksling.

• At arbejde ud fra ”én indgang til kommunen”, hvor det er 
let for frivillige at tilgå sparring og afklaring på spørgsmål.

• At støtte og inspirere foreninger og frivillige ildsjæle – vi vil 
fortælle den gode historie.
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SUNDE OG MENINGSFULDE FÆLLESSKABER
I Jammerbugt Kommune vil vi have fokus på det 
at være en del af kulturelle og sociale netværk, 
foreninger og oplevelser. Udvikling af foreninger, 
landdistrikter og kulturelle initiativer skabes i fæl-
lesskaber.

Samtidig ved vi, at sundhed og fællesskab går hånd 
i hånd. Vi ved, at deltagelse i fællesskaber fremmer 
den enkeltes mentale sundhed – og i Jammerbugt 
Kommune værner vi om både fysisk og mental 
sundhed. Vi omfavner alle typer fællesskaber, både 
de organiserede foreninger, samt øvrige netværk 
og sammenslutninger af borgere. I Jammerbugt 
Kommune skal ingen føle sig uden mulighed for at 
tage del i fællesskabet. Samtidig vil vi også aktivt 
bidrage til, at flere får lyst til at deltage i fællesska-

ber. Vi har nemlig et væld af mangfoldige og inklu-
derende fællesskaber rundt omkring i det Jammer-
bugtske.

Det er derfor et fokuspunkt i nærværende politik, 
at vi i Jammerbugt Kommune skal understøtte den 
aktive deltagelse i sunde og meningsfulde 
fællesskaber.

Kultur-, Fritids- & Landdistriktspolitik

Side 8



DET GØR VI VED:

• At formidle muligheder for at indgå i fællesskaber i 
Jammerbugt Kommune.

• At understøtte med fysiske rammer, som gør det nemt og 
attraktivt for alle borgere at mødes i fællesskaber.

• At sikre at alle børn og unge i Jammerbugt Kommune har 
gode muligheder for at blive en del af et fællesskab.

• At understøtte foreningernes muligheder for at gøre sig 
attraktive for nye målgrupper – og samtidig vidensdele med 
foreningerne omkring aktuelle behov.
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PARTNERSKABER PÅ TVÆRS
I Jammerbugt Kommune er en meget stor del af kultur-, 
fritids- og landdistriktsaktiviteterne organiseret og udført 
af frivillige. Det er vi stolte af og frivilligheden har i sig selv 
store kvaliteter, men for at kvalificere vores arbejde, så er vi 
også afhængige af at samarbejde på tværs og få inspiration 
og ekspertise udefra.

Vi bliver kun stærkere og bedre ved at arbejde sammen 
på tværs og hente inspiration fra andre. Der ligger en stor 
mængde viden og erfaring lokalt, regionalt og nationalt, som 
vi har til opgave at sprede ud til hjælp og støtte til lokale 
initiativer.

Det er derfor et fokuspunkt i nærværende politik, at vi i Jam-
merbugt Kommune søger partnerskaber på tværs.
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DET GØR VI VED:

• At arbejde sammen på tværs af kommunale forvaltninger.

• At indgå partnerskaber med institutioner og organisationer om 
målrettede projekter.

• At gå i dialog med fonde om udviklings- og samarbejdsprojekter.

• At bruge fag- og videnspersoner til inspiration for udøvere og de 
frivillige.
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LIV I LANDDISTRIKTERNE
Det har stor betydning, at det er godt at leve og 
virke i alle Jammerbugt Kommunes lokalsamfund. 
Derfor har landdistriktsudvikling en høj prioritet 
hos kommunalbestyrelsen.

I arbejdet med udviklingen af vores lokalsamfund 
er vi meget bevidste om, at de lokale kræfter 
- Ildsjæle - er afgørende i arbejdet med at im-
plementere landdistriktspolitikken og skabe ud-
vikling og bosætning i lokalsamfundene.

Målet med landdistriktsindsatsen i Jammerbugt 
Kommune er gennem en strategisk tilgang, at 
skabe de bedste rammer og værktøjer for, at 
lokalsamfundene kan udvikle sig.

Landdistriktsudvikling sker i et tæt samarbe-

jde mellem lokalsamfund og politikere, hvor 
det fælles grundlag for udvikling er den lokale 
udviklingsplan, også kaldet LUP, samt en stærk 
lokalorganisering, som fungerer som en indgang 
til lokalsamfundet. Samtidig har vi én indgang 
til kommunen for lokalsamfundene, som sikrer, 
at lokalsamfundene hurtigt blive guidet til den 
rette medarbejder og får svar på sine spørgsmål.

Det er derfor et fokuspunkt i nærværende poli-
tik, at lokalsamfundene gennem arbejdet med 
formuleringen og realiseringen af sin LUP finder 
sin identitet og sætter de lokale ressourcer i spil 
således, at det er attraktivt at leve og bosætte 
sig i alle lokalsamfund og der dermed er liv i land-
distrikterne.
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DET GØR VI VED:

• At afholde ildsjæleakademier med aktuelle temaer.

• At støtte lokalsamfund og foreninger i udvikling og 
finansiering af projekter.

• At sikre vidensdeling mellem lokalsamfundene og også inspi-
ration udefra.

• At udvikle og samarbejde om realiseringen af LUP’erne.

• At forankre indsatsen og samarbejdet i Landdistriktsrådet.

• At have fokus på indsatsen Liv i by, skole og lokalsamfundet.
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BÆREDYGTIGE RAMMER
I Jammerbugt Kommune vil vi fortsat sikre ad-
gang til faciliteter i både lokalsamfund og hoved-
byer, som understøtter foreningslivet og lokale 
kulturaktiviteter. Vi vil have gode og indbydende 
faciliteter, som er det naturlige mødested for 
kultur- og fritidsaktiviteter.

Vi skal have fokus på bæredygtighed i brugen af 
vores lokaler. Bæredygtighed i de valg vi foretag-
er i anlægsarbejder med hensyntagen til natur og 
klima, men også bæredygtighed i en optimering 
af brugen af eksisterende faciliteter. Vi vil sikre en 
stærk kapacitetsudnyttelse med målsætningen 
om liv og lys i vinduerne alle ugens dage.

Bæredygtige rammer er ikke kun gode faciliteter. 
Vores fælleskaber skal også være socialt bære-
dygtige, så vi skal have fokus på at skabe rum for 
både nye og vedvarende fællesskaber, og sikre at 
fælleskaberne favner en bred vifte af borgere.

Det er derfor et fokuspunkt i nærværende poli-
tik, at vi i Jammerbugt Kommune skaber bære-
dygtige rammer, som understøtter fælleskaber, 
foreningsliv og kulturliv.
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DET GØR VI VED:

• At der tages hensyn til natur, klima og bæredygtighed i 
anlæg af indendørs og udendørs faciliteter.

• At understøtte udviklingen af multifunktionelle rammer 
for kultur- og fritidslivet.

• At understøtte udviklingen af faciliteter og rammer, der 
matcher brugernes behov.

• At understøtte udviklingen af rammer, som inviterer nye 
målgrupper ind.

• At understøtte rammer, som samler lokalsamfundet.
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NATUREN SOM AKTIV
Gennem de senere år har der været en stigende 
interesse for at bruge naturen som ramme for et 
aktivt fritidsliv sammen med venner, familie og i 
foreninger. Naturen spiller en stadig større rolle 
for det levede liv.

I Jammerbugt Kommune er der rig mulighed for 
at være aktiv i naturen, til netop den aktivitet 
man ønsker. I Jammerbugt Kommune er der 
allerede etableret mange aktivitetsområder, 
pladser med shelters og stier for både vandring, 
cykling og ridning, ligesom havnene og kysterne 
danner ramme om aktiviteter ved fjorden og 
havet.

Den stigende interesse for at være aktiv i na-
turen stiller også krav til rammer og faciliteter 
som for eksempel mødesteder, skiltning, bænke 
samt velfærdsfaciliteter, som skal danne ud-
gangspunkt om aktiviteterne eller gøre aktiv-
iteterne mulige. Det er vigtigt, at Jammerbugt 
Kommune arbejder strategisk med udviklingen 
af rammerne i forhold til de aktiviteter, som ef-
terspørges.

Det er derfor et fokuspunkt i nærværende 
politik, at man i Jammerbugt Kommune har rig 
mulighed for at bruge naturen som et aktiv og 
at rammer og faciliteter løbende udvikles.
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DET GØR VI VED:

• At styrke formidling af stier og rekreative muligheder.

• At udvikle stisystemer og støttefaciliteter.

• At udvikle mulighederne for outdoorliv og out-
dooraktiviteter og rammerne for bevægelse.

• At opdatere eksisterende rekreative rammer løbende.

• At understøtte og udvikle aktiviteter med naturen 
som afsæt.
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SYNLIGHED OG FORMIDLING
I Jammerbugt Kommune støtter og styrker vi 
synliggørelsen og formidlingen af fritids-, foren-
ings-, natur- og kulturtilbud. Der er rigtig mange 
tilbud, som vi ønsker, at så mange som muligt kan 
have fornøjelse og glæde af.

Jammerbugt Kommune vil arbejde for at udbre-
de kendskabet til de mest relevante digitale plat-
forme, hvor man som aktør kan synliggøre sine 
tilbud, eller se hvad der findes af muligheder som 
borger og turist.

Jammerbugt Kommune vil bidrage til fortællingen 
og udbredelsen af de mange gode historier om 
tilflyttere, ildsjæle og livet i lokalsamfundene. 
Herudover synliggør vi mulighederne for at ud-
vikle sit lokalsamfund som aktiv ildsjæl.

Jammerbugt Kommune vil skabe rammer for 
fælles events, hvor kultur-, fritids- og borger-
aktører har mulighed for at være synlige, så 
borgere, turister og alle interesserede kan opleve, 
hvilke muligheder, der er for kulturelle og sociale 
arrangementer og for at komme med i forenings- 
livet og deltage i events.

Det er derfor et fokuspunkt i nærværende poli-
tik, at der i Jammerbugt Kommune er udbredt 
kendskab til relevante digitale platforme med 
fritids-, forenings-, natur- og kulturtilbud, samt at 
der skabes rammer for synlige fælles events.
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DET GØR VI VED:

• At udbrede kendskabet til de mest relevante digitale 
platforme, hvor man som borger og turist kan finde fritids-, 
forenings-, natur- og kulturtilbud.

• At understøtte vores aktørers brug af disse digitale platforme 
til at synliggøre deres aktiviteter og arrangementer.

• At der er god digital formidling af kort og rutevejledninger 
samt fysisk skiltning af stier mm.

• At skabe rammer for fælles events sammen med kultur-, 
fritids-, forenings- og borgeraktører.
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VI GÅR EFTER FORSKELLEN


