
Velkommen til Borgermøde

Strategi for LAG Ikast-Brande



Historien
• LAG Ikast-Brande 2007-2014 – afsluttet

• LAG Ikast-Brande 2014 – 2020 + 2 år – under afslutning

• Ny LAG Ikast-Brande 2022-2027 – under oprettelse:
• Der skal udarbejdes analyse, strategi og mål med arbejdet

• Endelig strategi skal sendes til godkendelse i styrelsen



Hvorfor Lokale Aktionsgrupper

En del af EU’s 
landdistriktsprogram.

5% skal efter LEADER 
principperne bruges til 
udvikling i landdistrikterne





Økonomi

• 1.027.950 kr. pr. år til indstilling af projekter i Ikast-Brande Kommune

• Projekter kan max opnå 50% støtte til projekter

• Projekter til skabelse af rammevilkår i landdistrikterne

• Projekter til udvikling af erhverv/arbejdspladser i landdistrikter

• Forventer at have 1. ansøgningsfrist til sommer 2023



Analyse af kommunerne findes i referatet fra 
generalforsamling
https://lag.ikast-brande.dk/lag-2021-2027#stiftende-
generalforsamling-af

Hvor kan du følge med og finde oplysninger om 
programmet løbende
Hjemmeside: https://lag.ikast-brande.dk/lag-2021-2027
Lasse:
Mail: laros@ikast-brande.dk
Telefon: 99604156
Mette:
Mail: metvild@ikast-brande.dk
Telefon: 24667152

Mere viden og information

https://lag.ikast-brande.dk/lag-2021-2027#stiftende-generalforsamling-af
https://lag.ikast-brande.dk/lag-2021-2027
mailto:laros@ikast-brande.dk
mailto:metvild@ikast-brande.dk


Analyse
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Infrastuktur Bygninger
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Fra generalforsamling

Styrker Svagheder

TruslerMuligheder

Styrker:
• God infrastruktur
• Borgerforeninger
• Senior – frivillighed
• Velholdte landsbyer
• Godt foreningsliv
• Iværksætter
• Natur – tæt på naturen ”stor” natur
• Arbejdspladser
• ”Nationalpark”
• Fokus på oplevelser i naturen – trætop –

vandring, overnatning i skoven m.m.
• Skoven som legeplads - nytænkes

Muligheder:
• Internationale borgere
• Tilflyttere
• Adgang til Naturnationalpark Harrild Hede
• Tilgængelighed – skovområde, shelter m.m -

Den skæve bane
• Turisme
• Mulighed for at styrke kulturlivet i IBK
• Forskønnelse af landsbyerne -> nedrivning af 

gl. bygning + renovering (hvor kommer 
midlerne fra?)

• Øget turisme i f.t. ”friluft”
• Flere naturstier
• Øget fokus på den grønne omstilling (VE)
• Sol + vind
• Fokus på nedrivning af dårlige bygninger i det 

åbne land
• Fokus på hvad der sælger den enkelte landsby
• Brug planlovens mulighed for nye erhverv i 

nedlagte landbrugsbebyggelse
• Kan den enkelte landsby blive selvforsynende i 

f.t energi – sol – vind (tænk andelstanken)

Trusler:
• Ingen videregående uddannelser
• Styrke kulturen
• Flere unge flytter fra kommunen
• Lavt uddannelsesniveau
• Få store virksomheder med mange ansatte
• Fødselstal
• Billige huse i mindre byer
• Nye borgere fra udlandet = ny fødekæde -> nye børn
• Har svært ved at konkurrere med nabo-kommunerne

(Silkeborg, Herning) ift. butikker, sportsfaciliteter m.v.
• Landsbyerne er under afvikling!

Svagheder:
• Store natur arealer
• Ingen investering i kultur og turisme
• Affolkning af landsbyer
• Geografisk stor kommune
• Erhvervssammensætning
• Mangler uddannelsessteder
• Svært af finde folk til foreninger m.m.
• Flere iværksættere i ”det åbne land”
• Behov for at øge bosætning i kommunen
• Mangler planlægning for landsbyerne
• Er der nogle landsbyer, der skal ”lukkes”?



SWOT-analyse af LAG Ikast-Brande

Styrker Svagheder

Solidt erhvervsliv – store og små
Ikke langt til ungdoms- og korte uddannelser
Vedvarende energi – sol, vind og biogas
Hærvejen, Hjortestien, Den skæve bane, Naturcenter Harrild 
Hede, Å-landskabet, søer
God kulturelle forhold og tilbud
Både by og land
Meget frivillighed

Unge flytter og ikke så mange kommet retur
Lav indkomst = dårlig økonomi
Mangler frivillige til bestyrelsesarbejdet – især de ”tunge” 
poster

Muligheder Trusler

Udenlandsk arbejdskraft
Iværksætteri
Forøgelse af vedvarende energi
God struktur – lige muligheder for alle i hele kommunen
Oplysning om stierne
Flere kan bruge naturen
Kultur i det åbne land
Offentlige bygninger kan være forbilleder til bæredygtig 
udvikling og grøn omstilling
Flere funktioner på de samme arealer
Nye muligheder for foreningsdannelser

Manglende tilflytning
Besparelser på offentlig transport
Samlingssteder er af ældre dato og er ikke tidssvarende





Vision
Visionen for LAG Ikast-Brande er:
• Vi ønsker at tiltrække og fastholde borgere i området, med særlig fokus på 

unge og på udenlandsk arbejdskraft
• Vi ønsker at styrke iværksætterånden og skabe nye, bæredygtige 

arbejdspladser.
• Vi ønsker at sikre rammer og muligheder for det gode liv; både for den enkelte 

og fællesskabet.
• Vi ønsker at arbejde med frivillighed som et bærende element.
• Vi ønsker at sikre borgernes adgang til naturen og kulturen i det åbne rum
• Vi ønsker at styrke indsatsen for vedvarende energi

Desuden ønsker LAG Ikast-Brande at støtte projekter:
• som er robuste og vel gennemarbejdede
• der støttes af lokale netværk og vurderes at have lang levetid efter støtten er 

givet.



Med denne vision ønsker bestyrelsen at understøtte følgende 
fem verdensmål:

• Mål 3, Sundhed og trivsel
• Mål 9, Industri, innovation og infrastruktur
• Mål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Mål 15, Livet på land
• Mål 17, Partnerskaber for handling



Mål
LAG Ikast-Brandes mål for arbejdet 2023-

2027 er:



Mål for projekter omkring rammevilkår:
• At skabe opmærksomhed på til- og fraflytning, og 

derigennem skabe projekter, som viser nye veje i området. 
• At skabe mere tilgængelighed til naturen for alle
• At støtte udvikling af nye kulturelle tiltag, gerne i det åbne 

land
• At støtte lokal udvikling 
• At skabe et forenklet foreningsliv



Mål for de erhvervsrettede indsatser:
• At støtte udvikling af nye virksomheder, der har fokus på 

bæredygtighed og grøn omstilling, samt sikre udvikling af 
mikrovirksomheder i landdistrikterne

• at understøtte udviklingen af bæredygtig naturturisme, 
gennem støtte til bæredygtige tilbud til turister og 
borgere 



Forslag til handlinger for hvert mål



Rammevilkår 1:

• At skabe opmærksomhed på til- og fraflytning, og 
derigennem skabe projekter, som viser nye veje i området. 

• Vi vil ……
• Der skal…..


