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1. Indledning
Landdistriktsredegørelsen for 2004 afgives af indenrigs- og sund
hedsministeren og fødevareministeren i fællesskab. Formålet er at
gøre status for udviklingen i de danske landdistrikter, og herunder at
følge op på folketingsvedtagelsen V85 fra 2003 om årsagerne til at
forskellige typer af landdistrikter oplever forskellige vækstforløb. End
videre redegøres der for regeringens initiativer på tværs af sektorom
råderne til fremme af udviklingen i de tyndt befolkede områder.

Regeringens overordnede målsætning er, at alle områder af landet
bliver attraktive områder for udvikling og bosætning, således at der
kan oppebæres en geografisk spredning af befolkningen og den øko
nomiske aktivitet.

Den aktuelle samfundsudvikling sætter landdistrikterne under pres,
og der er behov for at fokusere indsatsen yderligere, herunder ikke
mindst behov for at udvikle og skabe rammerne for et bredere er
hvervsgrundlag. Regeringen ønsker en flersidig anvendelse af land
brugsjorden under hensyn til natur, miljø og landskabelige værdier
samt fortsat bosætning og udvikling i landdistrikterne.
Mange hensyn på tværs af sektorer har betydning for en vellykket
landdistriktspolitik. Der er i øget omfang behov for videndeling, infor
mation og koordination mellem aktører med landdistriktsinitiativer.
Regeringen vil derfor styrke den fremadrettede centrale indsats for
landdistrikterne både på det politiske og administrative niveau. Her er
samarbejdet mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Fødeva
reministeriet om denne redegørelse kun ét af flere tiltag.
Regeringen etablerer et rådgivende udvalg bredt sammensat af land
distriktsaktører, som kan servicere alle ministre med arbejdsområder
der har landdistriktsaspekter. Endvidere er der nedsat et ministerud
valg, som bl.a. skal drøfte sigtelinierne for anvendelsen af EUmidlerne til landdistriktsprogrammet.
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Landdistriktsudviklingen vil i de kommende år kunne blive præget af
kommunalreformens implementering, og i den proces er det vigtigt at
sikre, at landdistriktsdagsordenen får tilstrækkelig opmærksomhed,
ligesom at nærdemokratiet kan udvikles på nye måder. Endvidere
skal EU’s landdistriktsforordning fornys for perioden efter 2006.

Kommunalreformen er sammen med de udfordringer, som generelt
knytter sig til landdistriktsdagsordenen, herunder EU’s landdistrikts
program, udgangspunktet for den indsats, som beskrives i denne
redegørelse.

2. Landdistrikter med forskellige vækstforløb
Der har i de senere år været stigende fokus på, at landdistrikter ikke
er ens, og at forskellene bl.a. forklares ved den geografiske beliggen
hed. Folketinget vedtog i april 2003 (V85), at denne redegørelse skal
kortlægge og redegøre for udviklingen i forskellige typer af landdistrik
ter med henblik på at belyse årsager til forskellige vækstforløb. En
nærmere talmæssig belysning samt definitioner af landdistrikter og
kommunegrupper er uddybet i bilag 1, 2 og 3 til redegørelsen.
2.1 Vækstforløb i forskellige typer af landdistrikter
Landdistrikterne er i disse år under hastig forandring. Der sker både
ændringer i befolkningstallet, i befolkningssammensætningen og ikke
mindst i erhvervsstrukturen. Her redegøres der for de forskellige ud
viklingstræk, som de udmønter sig i forskellige typer af landdistrikter.

Samlet set har der i de seneste 10 år været en gennemsnitlig årlig
befolkningsvækst i landdistrikterne og små lokalsamfund på 0,14 pct.
mod en befolkningsvækst i landet som helhed på 0,39 pct.
Befolkningsmæssigt er der store forskydninger mellem de forskellige
landdistriktstyper. Således har landdistrikterne i landets udkants
kommuner i 10 års perioden oplevet et fald i antallet af indbyggere,
mens andre landdistrikter har haft befolkningsvækst. Særligt landdi
strikterne omkring de store byer og i hovedstadsområdet har oplevet
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en væsentlig befolkningstilvækst. Landdistrikterne omkring hoved
stadsområdet har endog haft en større befolkningsvækst end kom
munerne som helhed.

Landdistrikterne har gennemgået store forandringer i erhvervsstruktu
ren. Isoleret set er erhvervsstrukturen i landdistrikter i dag - uanset
beliggenhed - nogenlunde ens, men konsekvenserne af de forholds
vis markante ændringer i erhvervsstrukturen er mest mærkbare i de
områder, hvor landdistriktet udgør størstedelen af områdets er
hvervsstruktur.
Dette er særligt tilfældet for landdistrikter i udkants- og landkommu
ner, som kun har haft en beskeden vækst eller direkte tilbagegang i
antallet af beskæftigede i lokalområdet. Tilbagegangen i antallet af
lokale arbejdspladser modsvares dog ikke af et tilsvarende fald i be
skæftigelsen for dem, der bor i landdistrikterne. Det er en afspejling
af, at der i stigende omfang pendies ud af landdistriktet. Samlet har
landdistrikterne i de seneste 10 år haft vækst i antallet af arbejds
pladser.
Det skal pointeres, at den lavere vækst i antallet af arbejdspladser i
visse landdistrikter ikke genfindes i indkomstudviklingen per indbyg
ger. Selv om der er niveauforskelle, således at det største indkomst
niveau findes i og omkring hovedstaden og de store byer, har den
vigende beskæftigelse i langt den overvejende del af de mindre by
nære landdistrikter således ikke sat sig spor i den generelle ind
komstudvikling.

Forskelle i udvikling mellem de forskellige typer af landdistrikter rejser
derfor umiddelbart ikke problemer i relation til fordelingen af indkomst
- og i næste række velstand og velfærd - imellem personer og hus
holdninger i befolkningen. Derimod kan der være grund til opmærk
somhed set i forhold til målsætningen om en geografisk spredning af
den økonomiske aktivitet i landet som helhed og i relation til udvik
lingsforløbet i de enkelte områder, ligesom der kan være grund til at
overveje fokus i indsatserne.

4

2.2 Årsager til forskelle i udviklingsforløb
Samlet er befolkningen og udviklingen i befolkningstallet både et ud
tryk - men også afgørende - for, om landdistrikterne betragtes som
attraktive og socialt og økonomisk bæredygtige på længere sigt.
Befolkningsudviklingen har imidlertid en snæver sammenhæng med
beskæftigelsesudviklingen for de bosiddende i landdistriktet. Her va
rierer vilkårene for udvikling med de forskellige typer af landdistrikter,
hvilket kan bidrage til forklaring af de forskellige vækstforløb.
For det første kan der være forskelle med hensyn til, i hvilket omfang
virksomheder, arbejdstagere og lokalsamfundet er i stand til at omstil
le sig og finde alternative kilder til vækst og beskæftigelse. Det er
udfordringen, når den hidtidige erhvervsstruktur ikke kan levere nye
arbejdspladser, men tværtimod oplever vigende beskæftigelse. Sær
ligt gælder dette i landets udkantsområder, hvor en lokal beskæftigel
se er betinget af et lokalt arbejdsmarked, da pendlingsmulighederne
er begrænsede.
En måde at omstille sig på er ved at etablere nye arbejdspladser i
eksisterende erhverv eller ved at starte noget nyt. Nye virksomheder
kan være med til at forme en ny erhvervsstruktur ved fx at tiltrække
nye kompetencer til et område eller ved udnytte områdets ressourcer
på en ny måde. Der er dog i udkantskommunerne en lavere etable
ringsrate end i andre områder, hvilket kan være medvirkende årsag
til, at landdistrikterne i disse områder har sværere ved at omstille sig.

For det andet er befolkningsstrukturen i området i sig selv af betyd
ning for vækstmulighederne. En skæv befolkningssammensætning både aldersmæssigt og socialt - kan således give særlige udfordrin
ger i at skabe rammerne for at styrke lokale erhvervsmæssige aktivi
teter og dermed beskæftigelsen. Selv om befolkningssammensæt
ningen i visse landdistrikter kan udvise en sådan skæv befolknings
sammensætning har landdistrikterne generelt ikke det problem. Det
bemærkes dog, at den fordel landdistrikterne i udkantsområderne
tidligere havde i forhold til de bynære områder i kraft af en forholdsvis
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mindre andel af personer med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet
er mindsket i de senere år.

For det tredje kan uddannelsesniveauet være medvirkende årsag til
et svagere vækstforløb i de mere udkantsprægede typer af landdi
strikter. Trods et generelt stigende uddannelsesniveau, er der i land
distrikterne og i udkantsområderne relativt flere, som ikke har en
kompetencegivende uddannelse. Personer med lav uddannelse er
ofte beskæftiget i industrien og fremstillingserhvervene, som ofte har
stor lokal betydning for den samlede beskæftigelse i de tyndt befolke
de områder. Globaliseringen udfordrer også disse erhverv. Et udslag
heraf kan være at virksomheder fusionerer og koncentrerer produkti
onen - eller eventuelt udflytter produktionen til lande med lavere løn
omkostninger. I denne sammenhæng vil en arbejdsstyrke med et højt
kompetenceniveau uddannelsesmæssigt stå stærkere end en ar
bejdsstyrke med færre veluddannede. Det bør dog også tages i be
tragtning, at der uanset et lands generelle uddannelsesniveau altid vil
opstå en vis arbejdsdeling mellem områder med erhverv, som kræver
et forholdsvis højt uddannelsesniveau og områder med mindre krav til
uddannelsen, men eventuelt med færdigheder, som i højere grad er
erhvervet på jobbet og ikke direkte kan aflæses af de formelle uddan
nelsesmæssige kompetencer.
For det fjerde er mulighederne for pendling af rent geografiske årsa
ger stærkt varierende mellem typer af landdistrikter. Pendlingsmulig
hederne afhænger både af landdistriktets geografiske beliggenhed,
infrastrukturen og de økonomiske vilkår for transporten. Bynære
landdistrikter med gode pendlingsmuligheder har således, jf. også
ovenfor, de bedste muligheder for eventuelt alene at satse på at være
et bosætningssted.

Endelig er der for det femte et regionalt element i et landdistrikts ud
vikling. Dette kan være forklaringen på, at det i analysen af problem
stillingen vedrørende vækstforklaringer mellem typer af landdistrikter
har vist sig vanskeligt at identificere forklaringer på kommuneniveau.
Nutidens arbejdsmarked og erhvervsstruktur er således i høj grad
regionalt defineret og påvirket af de regionale rammebetingelser.
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På trods af de nævnte forklaringsbidrag til forskelle i vækstforløb bør
det dog ikke overses, at helt lokale forhold og omstændigheder vil
kunne spille en afgørende rolle for den befolkningsmæssige og be
skæftigelsesmæssige udvikling i det konkrete landdistrikt.
Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter er således på op
drag af Indenrigs- og Sundhedsministeriet netop nu ved at undersø
ge, hvorfor nogle lokalsamfund klarer sig bedre end andre til trods for
ens rammebetingelser. Undersøgelsen er beskrevet i bilag 3.2.

De foreløbige resultater fra undersøgelsen viser, at der mellem de
undersøgte lokalsamfund er meget forskellige opfattelser af, hvad der
skal fokuseres på i en udviklingsproces, og hvordan de lokale res
sourcer bør udnyttes. Der, hvor udviklingen går trægt og tilgængelig
heden er vanskelig, kan der være større opmærksomhed om de helt
basale forudsætninger for udvikling i et lokalsamfund, ikke mindst
erhvervenes udvikling. Hvis den basale udvikling derimod allerede er
til stede, kan dagsordenen ændre sig til i højere grad at vedrøre mere
bløde faktorer eller også, hvad man kunne kalde muligheder for at
fastholde det som er i gang, sikring af fortsat sammenhold, kultur o.L

Lokal landdistriktsudvikling handler derfor i høj grad også om, hvorle
des lokale stedbundne ressourcer og vilkår rent faktisk udnyttes eller
bruges på nye måder. Lokalt sammenhold, nichemuligheder og evne
til at opfatte mulighederne er - uanset den tiltagende globale udvikling
og konkurrence - af stor betydning.

3. Udfordringer for danske landdistrikter
På baggrund af såvel den nationale udvikling som internationale
strømninger kan der identificeres forskellige udfordringer og mulighe
der for landdistrikterne i Danmark. De beskrives nærmere i det føl
gende.
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3.1 Udfordringer vedrørende erhvervsstrukturen
Den samlede erhvervsstruktur udsætter landdistrikterne for flere ud
fordringer. Selv om serviceerhvervene, og herunder ikke mindst den
offentlige sektor, er blevet stadig vigtigere i beskæftigelsessammen
hæng, er landdistrikternes erhvervsstruktur stadig også præget af de
primære erhverv, industri- og fremstillingserhvervene.

Den internationale konkurrence og globaliseringen er ikke mindst
følelig i en række af de erhverv, som har særlig betydning for landdi
strikterne. Samtidig er der i et vist omfang sket en specialisering i
visse produktioner i de erhvervsmæssige regioner, som landdistrik
terne er en del af, såkaldte erhvervsklynger, hvad enten det måtte
være tekstilvirksomhed, møbelfabrikation, vindmølleproduktion o.I.
Regionerne har herved forsøgt at udnytte særlige gunstige konkur
rencepositioner inden for disse erhverv. Det giver på den ene side
nye vækstmuligheder, men kan også indebære en risiko for, at regio
nen og landdistrikterne i regionen er mere udsat ved ændringer i ef
terspørgsel, omlokalisering af produktionssteder eller ændret konkur
rencepres fra eksempelvis udlandet. Landdistrikter, som har en over
vægt af små og mellemstore virksomheder, besidder dog ofte en be
tydelig omstillingsevne, som må udnyttes som en konkurrencemæs
sig fordel ved ændringer i afsætningsmulighederne.

Generelt betyder den stigende mobilitet i samfundet kombineret med
moderne kommunikationsmidler, at landdistrikterne både har fået nye
muligheder og udfordringer. Mulighederne består bl.a. i, at en række
erhvervsmæssige funktioner, som kan benytte IT-teknologi i kommu
nikationen ikke nødvendigvis skal lokaliseres sammen med selve
produktionen, men kan ”flytte på landet”. Omvendt nyder de produkti
oner, som har været lokaliseret i landdistrikterne som følge af den
korte afstand til markedet, i takt med de forbedrede kommunikati
onsmuligheder ikke mere samme fordel heraf, og bliver herved mere
konkurrenceudsatte.
Specifikt for landbruget er der en meget tydelig udvikling i gang hen
mod en todeling af bedriftsstrukturen. På den ene side en gruppe af
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störe landbrugsbedrifter med ansatte medarbejdere, der tegner sig for
langt den overvejende del af produktionen og på den anden side en
gruppe af små landbrug, der primært tjener til bolig- og fritidsformål.
Den store midtergruppe af små- og mellemstore familiebrug er, som
så mange andre steder i Europa, under et strukturelt pres. Udviklin
gen betyder, at det primære jordbrug ikke antals- og beskæftigelses
mæssigt længere spiller den samme rolle som tidligere, og nok så
vigtigt, at den befolkning, der bor på landet, ikke længere har den
samme tilknytning til landbrug og landbrugsdrift som tidligere.

Udfordringerne ligger i at udnytte potentialet i den udvikling, der er
beskrevet ovenfor. En af disse kan være at styrke rammerne for at
fødevaresektoren kan være en af kilderne til vækst i landdistrikterne.
Dette kan bl.a. ske ved at styrke erhvervsmæssige partnerskaber både mellem råvareproduktionen og forarbejdningsindustrien, og mel
lem forskellige industrier inden for levnedsmiddelproduktionen og
andre erhverv. Udnyttelse af ledigbleven kapacitet, fx hvor land
brugsejendomme og produktionsbygninger ikke skal anvendes til
landbrugsrettede aktiviteter, indeholder både et potentiale og en ud
fordring for landdistrikternes omstillingsevne. Desuden skal det sik
res, at udbuddet af arbejdskraft harmonerer med den efterspørgsel af
kompetencer, som eksempelvis de nye væksterhverv efterspørger.
Dermed er det også en udfordring at sikre tilgængelighed til uddan
nelse og efteruddannelse. Dette kan eksempelvis ske gennem fjern
undervisning via Internettet mv.

3.2 Udfordringer vedrørende bosætning og landdistriktsudvikling
Det er en udfordring at opnå en befolkningsmæssig bæredygtig
sammensætning i landdistrikterne. Befolkningen bør både være soci
alt bæredygtig og herved virke attraktiv for potentielle tilflyttere, og
økonomisk bæredygtig så det økonomiske grundlag for offentlig og
privat service i området understøttes. I nogle typer af landdistrikter er
der en tendens til en skæv befolkningsudvikling med flere ældre og
færre erhvervsaktive indbyggere. Denne tendens vil ifølge befolk
ningsfremskrivningerne fortsætte, hvis ikke disse landdistrikter gøres
til attraktive bosteder for en bredere befolkningsgruppe.
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Landdistrikterne kan vanskeligt alene svare på disse udfordringer,
som også i høj grad er afhængig af udviklingen i det øvrige samfund.
Vilkårene for den offentlige sektor i de kommuner, hvor landdistrikter
ne er beliggende, er således et af udviklingsvilkårene. Det samme
gælder de større fysiske afstande, som generelt kan opfattes som en
bosætningsmæssig ulempe for de landdistrikter, der ligger langt fra
lokale og regionale vækstcentre. Iboende fordele er til gengæld at
traktive bosætningsvilkår vedrørende det fysiske miljø - natur og fysi
ske levevilkår - og det sociale miljø - herunder ofte et stærkt for
eningsliv og tætte sociale relationer.

I svaret på de bosætningsmæssige udfordringer er det vigtigt, at loka
le kræfter aktiveres i processen. Det er i den forbindelse en udfor
dring at finde en god rollefordeling mellem de mange aktører på land
distriktsområdet, således at lokale, kommunale, regionale og statslige
ressourcer udnyttes optimalt og supplerer hinanden.
De ovennævnte udfordringer er i høj grad knyttet til de udviklingstræk,
som netop nu præger landdistrikterne. Deruover er der i de kommen
de år to væsentlige udviklingstræk, som kan få betydning både lokalt
og nationalt. Det er for det første ændringer i den kommunale struktur
og for det andet generelle ændringer i landdistriktspolitikken - herun
der EU’s landdistriktspolitik. Begge forhold indebærer muligheder og
udfordringer, som beskrives i det følgende.

4. Landdistrikter i en ny kommunal struktur
Danmark står overfor en væsentlig forandring af den hidtidige forde
ling af de offentlige opgaver ligesom der vil ske store ændringer på
det kommunale landkort. De nye større kommuner udgør både mulig
heder og udfordringer for udvikling af landdistrikterne, idet stort set
alle kommuner fra 2007 vil omfatte betydelige deciderede landdi
striktsområder, om end landdistrikter med meget forskellig demografi
og erhvervssammensætning. Dette kan ændre forholdet landdistrikter
imellem og også relationerne mellem byerne og landdistrikterne.
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På regionalt niveau har udviklingen af de regionale rammer for vækst
stor betydning for landdistrikternes udvikling. Med kommunalreformen
skal de nye regioner etablere regionale vækstfora, der samler de re
gionale og lokale politikere, erhvervslivet, videninstitutioner og ar
bejdsmarkedets parter i et tæt samarbejde om erhvervsudviklingen.
Vækstforaene skal udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier
og konkrete initiativer, der kan skabe vækst i regionerne. Til at finan
siere initiativerne, kan vækstforaene indstille om anvendelsen af regi
onernes udviklingsmidler til erhvervsformål, EU’s strukturfondsmidler
samt landdistriktsmidlerne fra artikel 33 ordningen. Vækstforaene får
særligt ansvar for at skabe vækst i yderområderne.

På kommunalt niveau er to forhold af særlig betydning for landdi
striktsdagsordenen, dels selve den offentlige serviceproduktion, dels
vigtigheden af at sikre en demokratisk ligevægt mellem land- og by
områder.
Efter reformen skal kommunerne være borgernes hovedindgang til
den offentlige sektor. Dette giver i sig selv mulighed for bedre sam
menhæng i opgaveløsningen og for at styrke den faglige bæredygtig
hed. Dermed sikres kvaliteten i den offentlige service, hvilket i høj
grad også kommer landdistrikterne til gode. Der vil fortsat være behov
for geografisk spredning af det kommunale serviceudbud, og dermed
vil der også fortsat være decentrale offentlige arbejdspladser, som er
placeret i de tyndt befolkede dele i de nye og større kommuner.
Desuden udvider etableringen af større kommuner det lokalpolitiske
råderum. Det er i den proces vigtigt, at kommunerne er opmærk
somme på de særlige forhold, som præger netop deres landdistrikter.
Der skal skabes nye samarbejdsformer mellem landdistrikterne og
kommunen. Et redskab til dette er bl.a. medinddragelse af borgerne i
udformningen af en landdistriktspolitik.
De nye kommuner får færre politikere, men ikke mindre demokrati.
Den kommende kommunalreform er derimod en mulighed for at revi
talisere nærdemokratiet og skabe nye demokratiske fora mellem
kommunalbestyrelserne og borgerne.
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Udlægningen af nye opgaver til kommunerne er i sig selv en styrkelse
af nærdemokratiet. Det er vigtigt for regeringen at sikre sig, at nær
demokratiet i det hele taget nyder godt af de fordele, der kan opnås
ved reformens gennemførelse. I den aftale, der ligger til grund for den
kommende kommunalreform fremgår det således, at mulighederne
for at kommunalreformen kan danne afsæt for en styrkelse af det
lokale demokrati skal undersøges.
Herunder skal det undersøges, om brugerbestyrelserne kan gives
mere kompetence og om reglerne for nedsættelse af lokalråd giver de
nødvendige muligheder for inddragelse af lokalområderne i de nye,
større kommuner. Sluttelig fremgår det, at det frivillige Danmark har
afgørende betydning for et levende demokrati, og at det offentlige har
en forpligtigelse til at medvirke til, at det ikke gøres unødvendigt be
sværligt at udføre en frivillig indsats.

På den baggrund har indenrigs- og sundhedsministeren i december
2004 netop afholdt et stormøde med repræsentanter for civilsamfun
det om fremtidens nærdemokrati. Samtidig nedsættes en tænketank,
som skal komme med anbefalinger til at styrke nærdemokratiet.
Nærdemokratiets udvikling afhænger imidlertid også af dem, der bor i
landdistrikterne. Derfor er det regeringens overbevisning, at den
bedst mulige udvikling i landdistrikterne sker ved en fælles indsats.
Således vil regeringen arbejde for at sikre de bedst mulige rammer
for lokaldemokratiets udformning i landdistrikterne, mens det er op til
de lokale beboere at kvittere med en aktiv deltagelse i det lokale og
kommunale demokrati.

5. Tendenser i EU's landdistriktspolitik
Landdistriktspolitikken er i fokus. Det er den i EU, i Danmark og lokalt.
I EU er der siden 2000 i stadig stigende grad lagt større politisk, ind
holdsmæssig og finansiel vægt på målrettet støtte til udvikling af øko
nomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige landdistrikter frem for
direkte produktionsstøtte.
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Med midtvejsreformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 blev fø
devarekvalitet og overholdelse af miljø-, dyrevelfærds- og fødevare
sikkerhedsstandarder føjet til listen af områder, som omfattes af land
distriktspolitikken. EU’s landdistriktspolitik har herefter tre hovedind
satsområder. Det er strukturudvikling i landbruget, landbruget og
skovbrugets rolle som naturforvaltere og leverandører af offentlige
goder, samt for det tredje en bredere tilgang til landdistrikterne.
Midtvejsreformen indebærer en reduktion i den direkte EU-støtte til
landbruget, den såkaldte modulation. 80 pct. af reduktionen i den
direkte støtte stilles til rådighed under landdistriktsprogrammet i
Danmark. Det indebærer flere midler i 2006, mens niveauet fra 2007
vil afhænge af udfaldet af de kommende forhandlinger om EU basis
bevillingen til landdistriktsprogrammet i den kommende programperi
ode 2007-2013. Aktivering af EU-midlerne forudsætter offentlig dansk
medfinansiering fra staten, andre offentlige myndigheder eller særlige
offentlige midler, fx promilleafgiftsfondene.

Med forslaget til en ny rådsforordning fra juli 2004, der skal udgøre
lovgrundlaget i den kommende programperiode 2007-2013, er den
nævnte udvikling konkretiseret i tre akser i landdistriktspolitikken. En
akse der vedrører forbedring af konkurrenceevnen i landbrugssekto
ren, en akse der vedrører miljø og natur forbedringer, og en akse der
vedrører forbedring af livskvaliteten og den økonomiske aktivitet i
landdistrikterne.
Et helt centralt element er en mere strategisk tilgang til landdistrikts
udvikling, hvor de forskellige indsatsområder, der vedrører landdistrik
terne, skal tænkes sammen i højere grad, end det er tilfældet i dag.
Hertil kommer, at der vil blive stillet krav om en øget anvendelse af
bottom-up tilgangen til landdistriktsudvikling via LEADER-metoden,
hvis fokus netop er at styrke det lokale initiativ og samarbejde. Her
arbejder lokale aktionsgrupper på - i særlige områder - at styrke disse
landdistrikters sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige posi
tion, bl.a. via formulering af udviklingsplaner.
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Der skal således i de kommende år arbejdes med strategiudvikling og
eksperimenteres med nye samarbejdsformer, der giver mulighed for
lokale og regionale aktører som drivkræfter i udviklingen af landdi
strikter. Det er disse udviklingstræk i EU’s landdistriktspolitik, der de
finerer rammerne for en dansk udmøntning i det kommende årti.

Helt konkret er der lagt op til, at der i 2005-2006 skal udvikles en stra
tegi for udviklingen af fødevare- og skovbrugserhvervets konkurren
ceevne, forvaltningen af arealer og beskyttelse af miljøet og naturen
samt forbedring af livskvaliteten og den økonomiske aktivitet i landdi
strikterne.
I tilknytning til udmøntningen af EU’s landdistriktsprogram er der ned
sat et ministerudvalg med fødevareministeren som formand. Formålet
med udvalget er at drøfte sigtelinier og overordnede prioriteringer for
anvendelsen af EU-midlerne, herunder mulighederne for en kobling til
generel dansk landdistriktspolitik.
EU-landdistriktspolitikken kan hermed fungere som løftestang for en
mere strategisk og bedre koordineret tilgang gennem et partnerskab,
der inddrager en bred vifte af aktører og interessenter på landdi
striktsområdet, herunder fødevareerhvervet, erhvervslivet i øvrigt,
interesseorganisationer, regionale og lokale myndigheder samt sta
ten.

6. Regeringens indsatsområder
Landdistriktsudvikling handler især om at have gode rammer til at
udfolde sit engagement og virkelyst i for såvel i befolkning som er
hvervsliv. Regeringen har i indeværende regeringsperiode allerede
taget en række initiativer, som har forbedret vilkårene for aktiviteter i
landdistrikterne med hensyn til både bosætning og erhverv.

Men derudover er der brug for en målrettet indsats inden for enkelte
områder for at imødekomme de særlige udfordringer, som landdistrik
terne står overfor. Det er ikke mindst tilfældet for landdistriktsudviklin-
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gen i udkantsområderne. Derfor har nogle af de igangsatte tiltag også
en sammenhæng med den generelle regionalpolitiske dagsorden,
mens andre tiltag er direkte målrettet landdistrikterne.

6.1 Den regionaløkonomiske udvikling
Gode rammebetingelser er en forudsætning for økonomisk udvikling.
Ved at de generelle rammer styrkes, løftes den samlede udvikling til
gavn for landdistriktsudviklingen i alle områder af landet.

For at imødekomme nogle af de udfordringer, som særligt gør sig
gældende i udkantsområderne, introducerede regeringen i maj 2003
Den regionale Vækststrategi. Som opfølgning på strategien er der
etableret regionale vækstsamarbejder i 9 udpegede udkantsområder.
De fleste vækstsamarbejder har allerede igangsat en række konkrete
initiativer og med udgangen af 2004 har alle udarbejdet en regional
erhvervsudviklingsstrategi. Regeringen har afsat 20 mio. kr. årligt i
årene 2003-2005 fra Konkurrenceevnepakken til arbejdet. Endvidere
er der på finansloven for 2005 yderligere afsat 10 mio. kr. i årene
2005-2008 til projekter, der kan bidrage til brobygning mellem ud
kantsområder og vækstcentre.
I forbindelse med gennemførelsen af Vækststrategien er der under
EU’s landdistriktsprogram og FlUF-programmet afsat i alt 45 mio. kr.
til at foretage en særligt målrettet indsats for at forbedre vilkårene i 4
særligt fiskeriafhængige kommuner; Hanstholm, Holmsland, Thyborøn-Harboøre og Ulfborg-Vemb.
I regi af vækstsamarbejderne er der også mere overordnet fokus på
de generelle udfordringer. Det handler bl.a. om, at udvikle nye kom
petencer inden for rammerne af den nuværende erhvervsstruktur,
således at regionens kompetencer harmonerer med virksomhedernes
efterspørgsel. Det handler også om at kunne tiltrække og fastholde
borgerne i landdistrikterne. På den baggrund har Økonomi- og Er
hvervsministeriet dels igangsat et arbejde med at få udarbejdet regio
nale kompetenceregnskaber for de 9 vækstsamarbejder. Dels er der
netop gennemført en bosætningsanalyse, som giver viden om mobili-

15

tet og bosætning i udkantsområder samt giver inspiration til lokale
bosætningsstrategier.
Med konkret henblik på at fremme bosætningen i udkantsområderne
og herigennem styrke områdernes indtægtsgrundlag er der gennem
ført en forhøjelse af befordringsfradraget for langdistancependlere i
udvalgte kommuner.
For at sikre, at alle landets regioner får bedre forudsætninger for at
skabe højteknologisk og videnbaseret vækst, har regeringen i sep
tember 2004 præsenteret en ny regional handlingsplan med særlig
fokus på at sikre videntilførsel til områderne uden for storbyerne. Af
særlig interesse for landdistrikterne er to nye initiativer. Det ene initia
tiv, ”Regionale Teknologicentre”, skal styrke de regionale kompeten
cer af særlig betydning for det regionale erhvervsliv og fungere som
bindeled mellem forskningen og de regionale små og mellemstore
virksomheder. Det andet initiativ, ”de regionale videnpiloter", sigter på
at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder uden for storby
områderne med henblik på at øge virksomhedernes innovation. Re
geringen har på finanslovsforslaget for 2005 afsat i alt 130 mio. kr. i
perioden 2005-2008 til gennemførelse af disse to initiativer.

Etablering af bredbåndsforbindelse kan have betydning for fasthol
delsen og tiltrækningen af både borgere og virksomheder i tyndtbe
folkede områder. God digital infrastruktur sikrer mulighed for hjem
mearbejdspladser og gode erhvervsvilkår. 96 pct. af samtlige hus
stande og virksomheder har mulighed for adgang til ADSL.

6.2 Erhvervsudvikling i landdistrikter
Det er vigtigt, at landdistrikternes erhvervsstruktur udvikles, og at det
sker i harmoni med de øvrige landdistriktsbeboere og med de gene
relle planlægningsinitiativer. Regeringen har derfor igangsat og vide
reført en række initiativer, som samlet forbedrer mulighederne for at
drive erhverv i landdistrikterne både i jordbruget og andre erhverv.

Vedrørende EU's landdistriktsforordning skal det nedsatte minister
udvalg overveje dansk udmøntning, herunder mulighederne for en
kobling til vækstproblematikken i de danske udkantsområder, lld-
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gangspunktet for udvalgets arbejde er, at det EU-medfinansierede
landdistriktsprogram kan være et væsentligt element i landdistriktspo
litikken. Landdistriktsprogrammet skal som udgangspunkt defineres
inden for to hovedsigtelinjer: vækst og udvikling samt natur og miljø.
Der er behov for en fokuseret indsats på såvel natur- og miljøområdet
som vækst og udviklingsområdet med henblik på at skabe og styrke
et bredere erhvervsgrundlag og beskyttelse af miljøet og naturen i
landdistrikterne. Det indebærer bl.a. en udvidet indsats uden for jord
bruget for at fremme udviklingen af aktive og attraktive landdistrikter.
Fokusområderne vil være at fremme beskæftigelse, bosætning og
godt naboskab samt natur og miljø i landdistrikterne.

For at fremme en regional erhvervsudvikling har regeringen i foråret
2004 åbnet strukturprojektordningen under landdistriktsprogrammet i
fokuseret form. Små- og mellemstore forarbejdnings- og afsætnings
virksomheder inden for fødevaresektoren har kunnet søge om tilskud
til udvikling af virksomhederne. Særlig høj støtte er mulig i udkants
områder. I oktober 2004 er givet tilsagn for 50 mio. kr. til mere end 50
virksomheder, der repræsenterer en bred vifte af virksomhedstyper.
Regeringen har ændret landbrugsloven for blandt andet at sikre en
forsvarlig og flersidig anvendelse af landbrugsejendomme. Den nye
forenklede lov tilgodeser både landbrugets behov for en effektiv føde
vareproduktion og behovet for at tage hensyn til miljø og natur. Loven
giver landmændene større råderum og forbedrer samtidig landbrugs
erhvervets konkurrenceevne. Miljø- og naturhensyn er blevet opprioriteret, således at det fx nu er blevet muligt for vandforsyningsselska
ber at købe en landbrugsejendom for at beskytte drikkevandet.

Det er vigtigt, at der er et samspil mellem jordbrugerne og de øvrige
beboere i landdistrikterne. I efteråret 2003 nedsatte miljøministeren et
udvalg vedrørende nabogener i forbindelse med husdyrproduktionens
stalde og gødningsopbevaringsanlæg. Udvalget afgav i januar 2004
en redegørelse med en række anbefalinger. Som led i opfølgningen
herpå er afstandskravene i forbindelse med udvidelser, etableringer
og ændringer af husdyrbrug blevet skærpet i forhold til omkringlig
gende naboer for at mindske lugtgener fra landbruget.
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Trods den aftagende beskæftigelsesmæssige betydning fylder land
bruget arealmæssigt meget i landdistrikterne. I Landsplansredegørelsen 2003 har regeringen derfor opfordret de regionale og lokale myn
digheder til at kortlægge konflikter mellem den landbrugsmæssige
arealanvendelse og anden anvendelse og til at udarbejde strategier
for fremtidens landbrugserhverv inden for de overordnede nationalt
fastlagte rammer. Den regionale landbrugsstrategi skal ses i sam
menhæng med områdets øvrige erhvervsstrategier og kan med fordel
samtænkes i en lokal landdistriktspolitik. I efteråret 2004 er der end
videre igangsat 5 dialogprojekter om regionale landbrugsstrategier.
De generelle ændringer i planloven, som regeringen gennemførte
allerede i 2002, har gjort det lettere at etablere sig i landdistrikterne.
Ændringerne betyder bl.a. forbedrede anvendelsesmuligheder for
udnyttelse af landbrugsbygninger og landejendomme til både bosæt
ning og erhverv. Endvidere administreres landzonekompetencerne nu
af kommunerne, hvilket betyder at beslutninger om udviklingen i
landdistrikterne ligger tæt på borgerne, og samtidig er der indført en
ny regel om naboorientering før der gives landzonetilladelser. Kom
munernes første erfaringer med administrationen af landzonebestemmelserne er netop nu ved at blive evalueret.

I 2004 besluttede regeringen, at der kan udarbejdes et eller flere
landsplandirektiver for op til 8.000 nye sommerhusgrunde i kystnær
hedszonen forudsat at disse placeres bagved eksisterende sommer
husområder og uden for strandbeskyttelses- og klitfredningszonen.
Det forventes, som følge af de krav planloven stiller, at et stort flertal
af de nye sommerhusgrunde placeres i landdistrikter med svag udvik
ling. Det forventes derfor, at placeringen vil give en lokal økonomisk
effekt, som disse områder har behov for.
Regeringen har i efteråret 2002 igangsat et arbejde omkring en even
tuel etablering af nationalparker i Danmark. Der er udpeget 7 pilotpro
jekter. Der lægges vægt på, at pilotprojekterne peger på løsninger,
der afgørende styrker naturen og dens muligheder for udvikling, styr
ker varetagelsen af kulturhistoriske værdier, og som fremmer befolk-
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ningens muligheder for at opleve naturen. Pilotprojekterne skal gen
nemføres i dialog med lokalbefolkningen, og med deres accept og
opbakning. Der er her også fokus på, hvilken effekt en eventuel nati
onalpark kan have på udvikling af det lokale område. Det gælder bl.a.
en øget omsætning og jobskabelse indenfor detailhandlen og mulig
heder for at styrke kendskabet til og markedsføringen af lokale pro
dukter. Der er endvidere fokus på konsekvenser for levevilkår og
ejendomspriser i og omkring en eventuel nationalpark.

I februar 2004 blev der indført nye regler for særlig servicevejvisning.
De nye regler skaber mulighed for, at de erhvervsdrivende i det åbne
land kan hjælpe deres kunder med at finde vej til deres butikker ved
brug af vejvisning.

6.3 Generelle levevilkår og bosætning
Landdistriktsudvikling handler i høj grad om bosætning og mulighe
derne for at få hverdagen til at hænge fornuftigt sammen for de fami
lier, som har valgt at bosætte sig i lokalområdet. Den offentlige ser
vice skal tilpasses befolkningssammensætningen samtidig med, at
borgerne også skal sikres valgfrihed i valget af ydelser. Herudover
skal der sikres gode rammer for etablering af privat service.
Mulighederne for adgangen til valg af praktiserende læge for gruppe
1-sikrede personer er blevet udvidet, og er således ikke længere be
grænset af en afstand på 10 km. De nye regler sikrer en større valg
frihed, således at personer, der bor i et tyndtbefolket område, ikke kun
kan vælge mellem læger, der har praksis tæt på bopælen.
På folkeskoleområdet fortsætter initiativet ”en skole i bevægelse”,
hvor et delinitiativ handler om lokale løsninger vedrørende skolebib
liotekstilbud, fælles skoleledelse for flere skoler, fastsættelse af sko
ledistrikter og samdrift mellem skole og dagtilbud. Initiativet løber
frem til 2007, og der vil frem til 1. oktober 2006 være mulighed for at
søge om igangsættelse af forsøg om lokale løsninger.

I forbindelse med kommunalreformen vil der samtidig ske en reform
af styringssystemet for det almene gymnasium og Hf. Det skal under-
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støtte den uddannelsesmæssige målsætning om, at flest muligt på
begynder og afslutter en ungdomsuddannelse af høj kvalitet og om et
bredt og varieret udbud af ungdomsuddannelser overalt i landet.
Regeringen har oprettet udviklingspuljen ”Børn og unge i bevægelse”
på 24 mio. kr. med det formål at sikre mere idræt og bevægelse til
flere børn og unge efter skoletid. Det skal således være nemmere for
børn at vælge idrætten i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen,
hvor det passer dem. Omdrejningspunktet for alle projekterne er part
nerskabet mellem det offentlige og det frivillige, dvs. samspillet mel
lem den organiserede idræt, kommunen, skolen, SFO’erne og de
andre fritids- og klubtilbud.

For at styrke kulturlivet generelt i hele landet oprettede regeringen i
2002 en såkaldt provinspulje. Det er hensigten at afsætte et årligt
beløb på 20 mio. kr. i en 4-årig periode som en ekstra saltvandsind
sprøjtning til kulturelle aktiviteter uden for hovedstaden.

Regeringen fortsætter ligeledes arbejdet med de regionale kulturafta
ler. Disse kan indgås med amter og kommuner i Danmark, og vil så
ledes understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement
og fremme dispositionsfriheden på det regionale niveau.
I juni 2004 blev der vedtaget en ny lov om postbefordring det formål
at fastholde en god basal postservice i Danmark. Med loven er der
bl.a. indført minimumskrav til, hvordan nettet af postbetjeningssteder
organiseres. For de mindre byer og landdistrikter som betjenes enten
af postbetjeningssteder eller landpostbudet, kan betjeningssteder ikke
nedlægges, hvis dette indebærer, at brugerne dermed får forøget
afstanden til nærmeste betjeningssteder med mere end 10 km. Land
postbudet vil fortsat fungere som et ”rullende posthus”.
Udvikling i det konkrete landdistrikt beror i høj grad også på, at ind
byggerne forholder sig aktivt til egne behov og muligheder. I 2005
fordelingen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje
vil der blive lagt særlig vægt på, at lokale forsøgsprojekter styrker
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udviklingen af lokale netværk, herunder også netværk på tværs af
landdistrikter eller mellem landdistrikter og andre aktører.
6.4 Kommuner og regioners rolle i landdistriktsudviklingen
Kommunerne udgør den primære ramme for udviklingen af den of
fentlige service i landdistrikterne. Med kommunalreformen ændres
rammen, og dermed udvides mulighederne for tilpasse den lokale
service under hensyntagen til befolkningssammensætningen og befolkningstætheden i kommunen.
Kommunerne skal aktivt forholde sig til, hvordan landdistrikterne skal
udvikle sig under hensyntagen til lokale ønsker og behov. Regeringen
opfordrer derfor kommunerne til at udarbejde en lokal landdistriktspo
litik. Dette er et redskab til at opnå sammenhæng mellem den fysiske
planlægning og sektorpolitikkerne. Styrken ved en landdistriktspolitik
er lokal fokus og en aktiv borgerinddragelse. Indenrigs- og Sund
hedsministeriet har i januar 2004 udgivet en vejledning til udformning
af en lokal landdistriktspolitik.

Også de nye regioner skal beskæftige sig med landdistriktsudvikling.
Regionerne får i forbindelse med kommunalreformen ansvaret for
udarbejdelse af udviklingsplaner, der på grundlag af en helhedsvur
dering skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionernes
byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, her
under rekreative formål, erhverv inklusiv turisme, beskæftigelse, ud
dannelse samt kultur. På erhvervsområdet skal udviklingsplanerne
baseres på de erhvervsudviklingsstrategier, de regionale vækstfora
udarbejder.
Kommunernes opgaveløsning er tæt forbundet med finansieringen.
Som et led i gennemførelsen af kommunalreformen gennemføres der
en udligningsreform. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansie
ringsudvalg vil i fortsættelse af udvalgets betænkning nr. 1437 frem
lægge forslag til ændringer i tilskuds- og udligningssystemet. Når op
gavefordelingen og den nye kommuneinddeling er lagt fast vil der
under hensyntagen til forslagene fra Finansieringsudvalget kunne
fremlægges lovforslag om den kommunale finansiering og udlig-
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ningssystemet. Endvidere har regeringen i aftalen om den kommuna
le økonomi for 2005 forhøjet tilskudsmidlerne til de særligt vanskeligt
stillede kommuner, således at de i alt udgør ca. 600 mio. kr.
I aftalen om kommunalreformen har regeringen lagt vægt på en regi
onal balance i placeringen af de offentlige arbejdspladser. Det bety
der bl.a. at de centrale forvaltninger er placeret geografisk, så der
opnås en rimelig lige tilgængelighed fra alle dele af regionen.

6.5 Generelle statslige initiativer
Foruden de politiske initiativer, som er igangsat målrettet med fokus
på landdistriktsudvikling i hele landet, er der også behov for at indsat
sen overfor landdistrikterne styrkes på det statslige niveau. Derfor
lancerer regeringen flere tiltag på området, som både skal styrke den
politiske og den administrative koordinering mellem sektorområderne.
Indenrigs- og sundhedsministeren har taget initiativ til en ny organise
ring af den politiske rådgivning på landdistriktsområdet, som skal er
statte Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktsgruppe i dens
nuværende form. Det rådgivende udvalg får medlemmer med en me
re sektororienteret tilgang frem for den tidligere politiske udpegning.
Medlemmerne skal repræsentere landdistriktsaktørerne bredt inden
for erhvervsliv, kultur, landdistriktsforeninger og miljø. Fordelen er, at
det enkelte medlem af udvalget i højere grad end i dag taler på vegne
af en større gruppe med interesse i landdistriktsforhold.
Det rådgivende udvalg skal endvidere - hvis det ønskes - kunne servicere alle ministre med arbejdsområder, der falder indenfor, eller
grænser op til, landdistriktsområdet. Dette vil samlet styrke indsatsen
overfor landdistrikterne idet der vil ske en endnu højere koordinering
imellem ministerierne end det er tilfældet i dag og dette vil være med
til at fastholde den landdistriktspolitiske dagsorden.
Det tværministerielle embedsmandsudvalg for landdistriktsforhold
fortsætter i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Herved sikres
udveksling af informationer om landdistriktsforhold på tværs af mini
sterierne, hvilket også er med til at styrke den generelle koordinering.
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Den tværministerielle arbejdsgruppe for de regionale vækstsamarbej
der fortsætter i regi af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Arbejdsgrup
pen udveksler informationer om initiativer til gavn for udviklingen af
landets ydreområder og koordinerer den statslige medfinansiering af
projekter, som vækstsamarbejderne ønsker at igangsætte.
I tilknytning til udmøntningen af EU’s landdistriktsforordning er der
nedsat et ministerudvalg med fødevareministeren som formand. For
målet med udvalget er at drøfte sigtelinjer og overordnede prioriterin
ger for anvendelse af EU-midlerne i Danmark.

Endelig vil regeringen gøre det nemmere for borgerne at holde sig
orienterede om landdistriktsforhold og landdistriktsinitiativer samt for
skellige støtteordninger på området. Derfor vil Fødevareministeriet og
Indenrigs- og Sundhedsministeriet vurdere hvordan adgangen til in
formationen på landdistriktsområdet kan forbedres og effektiviseres.

7. Afslutning
Landdistriktsudviklingen står overfor en række udfordringer og mulig
heder i kraft af den generelle udvikling vedrørende erhverv, bosæt
ning og kommunalreformen. Hertil kommer udmøntningen af EU’s
landdistriktsforordning. Der må i den forbindelse tages hensyn til, at
vilkårene er forskellige mellem de forskellige typer af landdistrikter.

For at løfte udfordringerne i landdistrikterne vil regeringen derfor styr
ke den fremadrettede indsats og koordinering mellem aktørerne med
landdistriktsinitiativer.

Der peges i redegørelsen på, at
•

landdistrikterne udvikler lokale og regionale rammer og initiati
ver, der matcher de udfordringer og muligheder som området
har for vækst og beskæftigelse,
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•
•

•
•

•
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det er væsentligt at have en stærk koordinering mellem de
mange aktører på området, herunder også i den statslige for
valtning. Denne koordinering understreges med organisati
onsmæssige tiltag på landdistriktsområdet, som indenrigs- og
sundhedsministeren tager initiativ til,
det er vigtigt at klargøre rollefordelingen mellem de mange ak
tører på forskellige administrative niveauer,
på det helt lokale niveau kan man med fordel forsøge at im
plementere bottom-up metoder (fx med inspiration fra det så
kaldte Leader+ program),
mange initiativer - fx nationalparkinitiativet og udformning af
landdistriktspolitik forudsætter inddragelse af lokalbefolkning,
i den nye kommunale struktur skal mulighederne for bedre
sammenhæng i opgaveløsningen og stærkere faglig bæredyg
tighed og kvalitet i opgaveløsningen udnyttes. Samtidig skal
der arbejdes for demokratisk ligevægt mellem land og by,
der ved udmøntningen af EU's landdistriktsforordning skal gø
res en aktiv indsats for at udnytte mulighederne i EU’s landdi
striktsprogram. Regeringen vil vurdere om der er grundlag for,
at de i EU- sammenhæng afsatte midler kan hjemtages til en
målrettet indsats til at fremme en vækstorienteret udvikling i
landdistrikterne med fokus på konkurrenceevne, miljø og natur
samt livskvalitet og økonomisk aktivitet.

Bilag Indhold
Bilag 1: Afgrænsning af landdistrikter og kommunetyper

3

Bilag 2: Statistisk bilag
2.1 Befolkningsudviklingen
2.2 Befolkningssammensætningen
2.3 Den generelle økonomiske udvikling
2.4 Erhvervsudviklingen

7
7
9
16
20

Bilag 3. Landdistrikter med forskellige vækstforløb
DEL 1
3.1.1 Definitioner og forudsætninger
3.1.2 Vækstforløb i forskellige typer af landdistrikter
3.1.3 Det lokale arbejdsmarked
3.1.4 Befolkningsudviklingen
3.1.5 Tilgængelighed, landdistriktsgrad og regionalt tilhørsforhold
DEL 2
3.2.1 Lokale forskelle og udvikling
3.2.2 Lokal udvikling er ikke det samme
3.2.3 Karby og Klitmøller i tal
3.2.4 Karby og Klitmøller - to forskellige udviklingsspor
3.2.5 Udviklingen afhænger af lokale muligheder og evner
3.2.6 Folk i de to områder ser forskelligt på sig selv
3.2.7 Betydning for landdistriktspolitik
3.2.8 Hvem skal tage initiativ i lokal udvikling?

26
27
27
28
31
37
42
44
44
45
45
48
49
50
52
52

Bilag 4. Aktuelle projekter og tiltag på landdistriktsområdet
4.1 Vejledning til udarbejdelse af en Lokal Landdistriktspolitik
4.2 Kommunesammenlægningen på Bornholm i et
landdistriktsperspektiv
4.3. Undersøgelse om ligestilling i landdistrikter

54
54
55
59

1

Bilag 5. Oversigt over tiltag i forhold til landdistrikterne fordelt
efter ministerområder samt en oversigt over tiltag vedrørende EU
61
5.1 Indenrigs-og Sundhedsministeriet
61
5.2 Kulturministeriet
62
5.3 Miljøministeriet
63
5.4 Fødevareministeriet
66
5.5 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
67
5.6 Trafikministeriet
68
5.7 Undervisningsministeriet
70
5.8 Økonomi- og Erhvervsministeriet
70
5.9 EU programmer med relevans for landdistrikterne
72
Bilag 6. Vedtagelse 85 fra Folketingsdebatten den 22. april 2003.
77

2

Bilag 1: Afgrænsning af landdistrikter og kommu
netyper
I dette bilag beskrives de definitioner og kommunetypeafgrænsninger,
som anvendes i bilag 2 og 3, og som også anvendes i selve redegø
relsen.

Den første geografiske afgrænsning er en sondring mellem landdi
strikter og byområder. På baggrund af Danmarks Statistiks byopgø
relse afgrænses et byområde som:
”... en sammenhængende bebyggelse, der på opgørelsestidspunktet
har mindst 200 indbyggere; at bebyggelsen er sammenhængende vil
som hovedregel sige, at afstanden mellem husene ikke overstiger
200 meter medmindre afbrydelsen skyldes offentlige anlæg, kirkegår
de o.l.”

Landdistrikterne er områderne uden for byområderne. Byområderne
afgrænses yderligere i forhold til indbyggertal og hovedstadsområ
det.1 Figur 1 illustrerer Danmarks byområder og landdistrikter.

Når der i bilag 2 henvises til landdistrikter er det fortrinsvis efter oven
nævnte definition, hvorefter ca. 15 pct. af befolkningen er bosiddende
i landdistrikterne. I nogle henseende kan det være hensigtsmæssigt
også at inkludere de små lokalsamfund i definitionen. Det sker i bilag
3. Figur 2 viser mere nuanceret, hvorledes befolkningen fordeler sig
efter bymæssighed.

1 Hovedstadsregionen er et afgrænset byområde - Hovedstadsområdet - som i Dan
marks Statistiks afgrænsning pr. 1. januar 2004 omfatter Københavns Kommune,
Frederiksberg Kommune, Københavns Amt samt Allerød Kommune, Birkerød
Kommune, Farum Kommune, Fredensborg-Humlebæk Kommune, Hørsholm
Kommune og Karlebo Kommune i Frederiksborg Amt og Greve Kommune og Sol
rød Kommune i Roskilde Amt.
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Definitionen af bymæssighed fortæller intet om den geografiske for
deling af befolkningen. En anden mulighed er derfor at anvende en
geografisk afgrænsning, som sondrer mellem udkantskommuner,
landkommuner og bykommuner. Sondringen mellem forskellige
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kommunetyper bygger på et samlet billede af kommunens indbygger
tal uafhængigt af byområder og landdistrikter.
Landkommuner omfatter de kommuner, hvis største by pr. 1. januar
1994 havde mindre end 3.000 indbyggere. De øvrige kommuner defi
neres som bykommuner. Denne afgrænsning er ligeledes anvendt i
tidligere landdistriktsredegørelser og i Betænkning nr. 1333 om land
distrikternes udviklingsmuligheder.
Landkommuner inkluderer udkantskommuner, der defineres som de
kommuner, hvis største by havde mindre end 3.000 indbyggere i
1994, som er beliggende mere end 40 km fra nærmeste stærke geo
grafiske center,2 og som er beliggende mere end 30 km fra nærmeste
geografiske center i øvrigt.3 Desuden er landkommuner, der er min
dre ø-kommuner, med undtagelse af Fanø Kommune, afgrænset som
udkantskommune.
Bykommuner er opdelt i henholdsvis bykommuner i Hovedstadsregi
onen og øvrige bykommuner.4

Efter denne definition er der 30 udkantskommuner, 76 landkommuner
og 121 bykommuner uden for Hovedstadsregionen. Det bemærkes,
at hele Bornholm - efter kommunesammenlægningen - nu defineres

2 De stærke geografiske centre afgrænses som kommuner, der havde en pendlerin
tensitet (antallet af indpendlere til kommunen i forhold til antallet af udpendlere fra
kommunen), som var større end 2,0 i 1984, og som havde mere end 40.000 ar
bejdspladser i kommunen i 1984. De stærke geografiske centre er Arhus Kommu
ne, Odense Kommune, Aalborg Kommune og Esbjerg Kommune. Desuden er Ho
vedstadsregionen et stærkt geografisk center.
De geografiske centre i øvrigt afgrænses som øvrige kommuner, der havde mere
end 20.000 arbejdspladser i kommunen i 1984 e//er mere end 10.000 arbejdsplad
ser i kommunen i 1984 og en pendlerintensitet, som var større end 2,0 i 1984. De
geografiske centre i øvrigt er Nykøbing Falster Kommune, Næstved Kommune,
Aabenraa Kommune, Fredericia Kommune, Horsens Kommune, Kolding Kommu
ne, Vejle Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Randers Kommune,
Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Viborg Kommune og Frederikshavn Kom
mune.
Hovedstadsregionen omfatter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune,
Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt.
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som en bykommune.5 Figur 3 viser den geografiske fordeling af de
forskellige kommunetyper.

6

Bilag 2: Statistisk bilag
I dette bilag beskrives den generelle udvikling i de danske
landdistrikter og byområder samt i de forskellige kommunetyper.
Udviklingen belyses i forhold til befolkningens sammensætning med
hensyn til alder, uddannelse og antallet af indvandrere og
efterkommere. Herefter belyses den økonomiske udvikling med
hensyn til beskæftigelse, ledighed og udskrivningsgrundlag. Endlig
beskrives landdistrikternes erhvervsstruktur.
I bilaget anvendes de to geografiske afgrænsninger, som er
beskrevet i bilag 1.
2.1 Befolkningsudviklingen
Danmark har som helhed oplevet en gennemsnitlig årlig
befolkningsvækst på 0,39 pct. Befolkningsvæksten har dog ikke
været jævnt fordelt.

Den gennemsnitlige årlige befolkningstilvækst har været størst i
landets største byer, og meget beskeden i landdistrikterne og de
mindre lokalsamfund. Dette ses i figur 1.

Heraf fremgår det endvidere, at der i alt bor knap 800.000 personer i
landdistriker, hvilket i øvrigt svarer til knap 15 pct. af den samlede
befolkning.
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Figur 2 viser befolkningsudviklingen fordelt efter kommunetyper. Det
ses, at udkantskommunerne har oplevet befolkningstilbagegang
hvorimod befolkningstallet i land- og bykommunerne har været
stigende i perioden. Gennemsnitlig har landkommuner og
bykommuner haft en årlig vækst på henholdsvis 0,38 pct. og 0,40 pct
mens udkanstkommunerne har haft en årlig tilbagegang på 0,14 pct.

I 2004 er befolkningstallet for udkantskommuner på 171.805
indbyggere og for landkommuner på 612.993 indbyggere. Dette
svarer til henholdsvis 3,2 pct. og 11,4 pct. af den samlede befolkning i
Danmark.
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2.2 Befolkningssammensætningen
Figur 3 viser aldersfordelingen for befolkningen i 2004 fordelt hen
holdsvis efter bymæssighed og kommunetype. Fordelt efter bymæs
sighed er der - bortset fra i de helt store byer - ikke de store forskelle
på aldersfordelingen. Det ses, at landdistrikterne isoleret set har en
mindre andel af ældre indbyggere, og samtidig er en attraktiv bosæt
ningsmulighed for børnefamilier. 24 pct. af befolkningen i landdistrik
ter er børn og unge, 8 pct. er mellem 17-25 år, 56 pct. er mellem 26
og 65 år, mens den ældste del af befolkningen udgør 12 pct.
Betragtes befolkningens alderssammensætning i stedet fordelt efter
kommunetype ses det, at udkantskommunerne har den mindste an
del af erhvervsaktive og tilsvarende har den største andel af børn,
unge og ældre svarende til i alt 41 pct. Til sammenligning har land
kommuner en erhvervsaktiv aldersgruppe svarende til 54 pct., mens
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børn, unge og ældre udgør 39 pct. af befolkningen. Bykommuner har
i forhold til landkommuner og udkantskommuner, flere 7-16årige, flere
26-45årige og samtidig færre i aldersgruppen 45-65+ år.
For at bevare levedygtige landdistrikter er det vigtigt med en varieret
befolkningssammensætning. Den aldersmæssige sammensætning
viser bl.a. hvor mange, der er erhvervsaktive, og har også betydning
for planlægningen af de offentlige servicetilbud. De to efterfølgende
kort - figur 4 - viser andelen af ældre i kommunerne i 2004 og på
baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger - i 2020.

Det ses, at de kommuner, som i dag har en relativ høj andel af ældre,
fortsat vil have en relativ høj ældre andel om 16 år. Det bemærkes
dog, at befolkningen generelt vil være ældre i 2020. Det kommer bl.a.
til udtryk ved, at den samme fraktilfordeling giver forskellige kategori
er i de to kort, hvor 2020-kortet har intervaller med en større andel af
ældre svarende til en forskel på ca. 7 procentpoint.
Det er værd at bemærke, at kortene viser andelen af ældre, hvilket
betyder, at befolkningstilbagegang i nogle kommuner i 2020 kan be
virke til at andelen af ældre stiger, selvom det faktiske antal ældre
ikke nødvendigvis er øget.
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Også uddannelsesniveauet er et element, som beskriver befolknings
sammensætningen.

Uddannelsesniveauet i landdistrikterne har i lighed med resten af
landet været stigende i perioden 1994-2003 og relativt set været iden
tisk med udviklingen i byområderne. Tendensen er, at andelen af
personer med grundskoleuddannelse er faldet, mens andelene af
personer med videregående og erhvervsfaglig uddannelse er steget.
Figur 5 viser udviklingen i uddannelsesniveauet i landdistrikterne.

Trods ændringerne i uddannelsesprofilen viser det sig, at landdistrik
ter stadig har et relativt lavere uddannelsesniveau end i byerne.

Figur 6 viser uddannelsesniveauet pr. 10.000 indbyggere i landdistrik
ter og byområder i 2003. Heraf ses, at uddannelsesprofilen i landdi
strikter og byer mellem 200-999 indbyggere er domineret af ufaglærte
og personer med en erhvervsfaglig uddannelse. Relativt set er der -
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pr. 10.000 indbyggere - et ensartet antal af personer med videregå
ende uddannelse i de forskellige bytyper bortset fra hovedstadsområ
det.

Det sidste element i befolkningssammensætningen, som beskrives i
dette bilag er fordelingen af indvandrere og efterkommere i kommu
nerne.

I 2004 udgør indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 5,8
pct. af befolkningen i Danmark.6 Antallet af indvandrere og efterkom-

6 Indvandrere er personer født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene, hvis
der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i
udlandet Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er
født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk stats
borger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene,
og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer.
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mere fra ikke-vestlige lande, der bor i Danmark, er steget fra ca.
159.000 i 1994 til ca. 313.000 i 2004.

Figur 7 viser antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande pr. 10.000 indbyggere samt den procentvise udvikling. Heraf
ses det, at der er variation i antallet af indvandrere og efterkommere i
de enkelte kommunegrupper. I 2004 er der henholdsvis 172 og 189
indvandrere og efterkommere pr. 10.000 indbyggere i udkantskom
muner og landkommuner mens bykommunerne har 647 indvandrere
og efterkommere pr. 10.000 indbyggere.

Den relative store vækst i antallet af indvandrere og efterkommere i
udkants- og landkommunerne, er bl.a. en følge af integrationsloven
fra 1999, som indebærer, at nyankomne flygtninge bliver boligplace
ret i hele landet. Således er antallet af indvandrere og efterkommere
pr. 10.000 indbyggere steget med 352 pct. i udkantskommunerne og
med 290 pct. i landkommuner. Tilsvarende har bykommunerne ople
vet en vækst på 84 pct.

På trods af udkantskommunernes og landkommunernes høje vækst i
andelen af indvandrere og efterkommere har disse kommuner stadig
væk markant færre indvandrere og efterkommere end bykommuner
ne.

Ikke-vestlige lande omfatter lande uden for Norden, EU25, Nordamerika, Australi
en, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vati
kanstaten.
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2.3 Den generelle økonomiske udvikling
I dette afsnit beskrives den generelle økonomiske udvikling i land
kommunerne og udkantskommunerne. Udviklingen i beskæftigelse og
indkomst har indflydelse for kommunernes udskrivningsgrundlag, og
dermed også det serviceniveau, som kommunerne kan tilbyde.

Figur 8 viser udviklingen i den primære indkomst pr. indbygger. Heraf
ses det, at de forskellige kommunetyper relativt har oplevet den
samme stigning i perioden 1992-2002. Bykommunerne i Hovedstads
området har den højeste indkomst pr. indbygger. Indkomstniveauet i
de øvrige kommunetyper ligger sig tæt op af hinanden, dog ses der
en tendens til, at der efter en periode med tilnærmelse af niveauet,
igen er tegn på at udkantskommunernes indkomstniveau falder.
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Udviklingen i beskæftigelsen illustreres i figur 9 og her ses det, at
beskæftigelsen fra 1994 til 2002 har været stigende i såvel landkom
muner som bykommuner
Udkantskommunerne oplevede en tilbagegang i beskæftigelsen fra
1993 til 1995, hvilket blev vendt til en beskæftigelsesfremgang i peri
oden fra 1995 til 1999. Herefter har udkantskommuner igen haft en
tilbagegang i beskæftigelsen.

Perioden 2002-2003 har både landkommuner, bykommuner og ud
kantskommuner oplevet et fald i beskæftigelsen. Udkantskommuner
ne har i denne periode haft det største fald på 1,75 pct.

Figur 10 viser udviklingen i den månedlige ledighedsprocent i forhold
til kommunetyper. Der har i perioden været en indsnævring af forskel
len mellem ledighedsprocenterne mellem landkommuner og bykom
muner, men landkommunerne har dog gennemgående haft en lavere
ledighedsprocent end bykommunerne. I 2003 ses der en lille tendens
til, at forskellen i ledighedsniveauet øges. I december 2003 havde
17

bykommunerne en ledighedsprocent på 6,17 pct. mens landkommu
nerne samlet havde en ledighedsprocent på 5,97 pct.

En anden parameter af relevans er udskrivningsgrundlaget. Figur 11
viser udskrivningsgrundlaget pr. indbygger fordelt på kommuner samt
den gennemsnitlige årlige vækst i udskrivningsgrundlaget pr. indbyg
ger i kommunerne 1994-2004.
I 2004 er det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag pr. indbygger
122.000 i hele landet. Der er imidlertid stor variation i udskrivnings
grundlaget pr. indbygger kommunerne imellem. Landkommuner har
et udskrivningsgrundlag pr. indbygger på 108.000, mens udkants
kommuner har et udskrivningsgrundlag pr. indbygger på 103.000.
Bykommuner i Hovedstadsområdet har det højeste udskrivnings
grundlag pr. indbygger på 144.000.
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De kommunale driftsudgifter er en indikator for det kommunale ser
viceniveau. Figur 12 viser udviklingen i de kommunale driftsudgifter
pr. indbygger fordelt i forhold til kommunetyper, og det ses, at der i de
sidste 24 år er sket en indsnævring af forskellene i det kommunale
serviceniveau mellem kommunegrupperne.
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Trods indsnævring i det kommunale serviceniveau mellem kommu
negrupperne ligger nettodriftsudgifterne pr. indbygger i landkommu
nerne i 2004 stadig et stykke under nettodriftsudgifterne i bykommu
nerne i Hovedstadsområdet.
2.4 Erhvervsudviklingen
I det følgende ses nærmere på udviklingen i beskæftigelsen opgjort
efter arbejdssted samt udviklingen i beskæftigelse fordelt på bran
cher.

Beskæftigelse opgjort efter arbejdssted er en måde at opgøre antallet
af lokale arbejdspladser. I figur 13 er beskæftigelsen opgjort efter
arbejdssted fordelt på kommunetyper. Heraf ses det, at beskæftigel-
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sen i såvel landkommuner som i bykommuner har været jævnt sti
gende frem til 2002, men at beskæftigelsen i det seneste år har været
faldende i begge kommunetyper.
Udkantskommunerne derimod har oplevet en svingende beskæftigel
sesudvikling, og har siden 1999 haft tilbagegang i antallet af arbejds
pladser i kommunen. Udkantskommunerne har fra 1999 til 2003 haft
et fald i beskæftigelsen på 4,5 pct., mens hele landet i samme perio
de har haft et fald i beskæftigelsen opgjort efter arbejdssted på 0,1
pct.

Samlet set har udkantskommunerne fra 1993-2003 oplevet et fald i
beskæftigelsen på 5,5 pct.

Beskæftigelsen opgjort efter arbejdssted og fordelt efter brancher
giver et billede af den lokale erhvervsstruktur. Figur 14 viser er
hvervsstrukturen i 2003 fordelt efter henholdsvis bymæssighed og
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kommunetyper. Heraf ses det, at de primære erhverv udgør ca. 26
pct. af landdistrikternes erhvervsstruktur. Kommunefordelt udgør de
primære erhverv en større andel af erhvervsstrukturen i udkants
kommuner og landkommuner end i bykommuner, hvilket er naturligt,
da landdistrikterne udgør en stor del af disse kommuners samlede
struktur.
Fremstillingserhvervene og bygge- og anlægsbranchen fylder relativt
mere i landdistrikternes og de små bysamfunds erhvervsstruktur end i
byerne. Til gengæld er serviceerhvervene i højere grad placeret i de
større byområder og i bykommunerne.

Offentlige og private tjenesteydelser udgør ca. en tredjedel af de
samlede erhverv i udkants- og landkommuner. I bykommuner er an
delen lidt større.7

7 Primære erhverv omfatter landbrug, gartneri og skovbrug; fiskeri mv. samt råstofud
vinding.
Fremstillingsvirksomhed omfatter nærings- og nydelsesmiddelindustri; tekstil-,
beklædnings- og læderindustri; træ-, papir- og grafisk industri; mineralolie-, kemisk
og plastindustri mv.; sten-, ler- og glasindustri mv.; jern- og metalindustri; møbelin
dustri og anden industri.
Bygge- og anlægsvirksomhed mv. omfatter bygge- og anlægsvirksomhed samt
energi- og vandforsyning.
Serviceerhverv omfatter handel med biler, autoreparation og servicestationer; en
gros- og agenturhandel undtagen med biler; detailhandel og reparationsvirksomhed
undtagen biler; hotel- og restaurationsvirksomhed mv.; transportvirksomhed; post
og telekommunikation; finansierings- og forsikringsvirksomhed; udlejning og ejen
domsformidling samt forretningsservice mv.

Offentlige og private tjenesteydelser omfatter offentlig administration mv. samt
øvrige offentlige og private tjenesteydelser. Herunder undervisning; sundhedsvæ
sen mv. samt sociale institutioner mv. Desuden omfatter offentlige og private tjene
steydelser renovation, foreninger og forlystelser mv.
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Figur 15 illustrerer erhvervsudviklingen i forhold til kommunegrupper
og bymæssighed.
Det ses, at strukturudviklingen i landbruget har sat sine spor i er
hvervsstrukturen med en samlet tilbagegang på 28 pct. Faldet er for
delt nogenlunde ligeligt i landet. I perioden siden 1993 er antallet af
jordbrugsbedrifter da også faldet fra ca. 74.000 til nuværende ca.
48.600 samtidig med at jordbruget arealmæssigt stort set fylder det
samme.

23

For landdistrikterne specifikt gælder, at faldet af arbejdspladser in
denfor fx landbruget i et vist omfang er modsvaret af en fremgang i
øvrige erhvervsgrupper, særligt inden for bygge- og anlægsbranchen.
De ændringer, der har været i erhvervsstrukturen i de seneste 10 år,
har også været størst i landdistrikterne, som det ses af figur 15.
Betragtes erhvervsstrukturen i stedet fordelt efter kommunetyper, ses
det, at fremstillingserhvervene generelt har haft tilbagegang, og dette
mærkes i særdeleshed landets udkantskommuner og i hovedstads
området.

Udkantskommunerne har generelt haft et fald i beskæftigelsen opgjort
efter arbejdssted. Den fremgang, som der generelt har været i ser
viceerhvervene har ikke slået igennem i udkantkommunerne, og det
er i øvrigt kun bygge- og anlægserhvervet der synes at have været i
fremgang.

I bilag 3 uddybes ændringerne i landdistrikternes erhvervsstruktur.
Her kombineres definitionerne, således at der ses nærmere på land
distrikter og små lokalsamfund i de forskellige kommunetyper.
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Bilag 3. Landdistrikter med forskellige vækstforløb
Der har i de senere år været stigende fokus på, at landdistrikter ikke
er ens, og at forskellene mellem de forskellige typer af landdistrikter
bl.a. forklares ved den geografiske beliggenhed i forhold til bycentre
ne, således at bynære landdistrikter har bedre vækstvilkår end land
distrikter placeret i landets udkantsområder.
I forbindelse med folketingsdebatten om landdistrikternes generelle
udvikling i april 2003 blev det vedtaget, at denne redegørelse skal
kortlægge udviklingen i forskellige typer af landdistrikter med henblik
på at belyse årsager til forskellige vækstforløb (V85). Dette bilag føl
ger op på folketingsforespørgslen, og kan læses i forlængelse af bilag
2, hvor nogle af de generelle udviklingstræk i landdistrikterne og i
udkants- og landkommunerne er beskrevet.

Bilaget er todelt. Første del er generel statistisk. Analyserne udføres
på kommuneniveau og de forskellige typer af landdistrikter defineres
geografisk efter to modeller. Dels efter om landdistriktet er beliggende
i en udkantskommune, landkommune eller bykommune, dels efter
landdistriktsgrad, dvs. hvor mange pct. af en kommunes indbyggere,
der er bosat i landdistriktet. Landdistrikter defineres i øvrigt som om
råder uden for bymæssig bebyggelse plus små lokalsamfund op til
1000 indbyggere, jf. bilag 1.
Også på det helt lokale niveau er der forskel på landdistrikter. Land
distrikter inden for samme geografiske område kan opleve forskellige
udviklingsforløb til trods for samme rammebetingelser som nabosam
fund. Netop denne problemstilling er Center for Forskning og Udvik
ling i Landdistrikter (CFUL) nu ved at undersøge efter opdrag fra In
denrigs- og Sundhedsministeriet. Undersøgelsen er bl.a. finansieret
af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. De første
delresultater fra undersøgelsen er refereret i bilagets anden del. Bila
gets anden del er baseret på bidrag fra CFUL.
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DELI
3.1.1 Definitioner og forudsætninger
Indledningsvis knyttes nogle kommentarer til såvel afgrænsning af
landdistrikter som til vækstbegrebet.

I Folketingsforespørgslen refereres der til typer af landdistrikter. En
måde at afgrænse typer af landdistrikter er efter, om landdistriktet er
beliggende i en udkantskommune, landkommune eller i en lille eller
en stor bykommune. Afgrænsningen af de forskellige kommunetyper
er baseret på geografiske kriterier, herunder afstand til nærmeste by,
og er således uafhængig af både økonomiske og udviklingsmæssige
karakteristika.

En anden måde at afgrænse typer af landdistrikter er efter hvor man
ge af kommunens indbyggere, der er bosiddende landdistrikter eller
små lokalsamfund med mindre end 1000 indbyggere. Andelen af ind
byggere bosiddende i landdistriktet kan således definere en kommu
nes landdistriktsgrad. Også denne metode er uafhængig af økonomi
ske og udviklingsmæssige karakteristika.
Økonomisk vækst kan opgøres på forskellige måder. For det første
ved indkomst pr. indbygger, som et udtryk for områdets velstand. Her
må dog ses bort fra overførselsindkomster, da de er med til at udligne
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forskelle mellem områder. For det andet kan vækst også udtrykkes
som vækst i beskæftigelse, hvorved områdets økonomiske aktivitets
niveau afdækkes.
I regionaløkonomien er det et klassisk omvendt spørgsmål, hvorvidt
vækst følger arbejdspladser eller befolkning. Overordnet må vækst
forløb dog være påvirket af den befolkning, som bor i området, det
lokale arbejdsmarked samt særlige lokale karakteristika. De lokale
karakteristika kan betragtes som en tiltrækningsfaktor, og kan såle
des både vedrøre servicen i området og værdier som ikke er direkte
målelige og som knytter sig til fx de rekreative omgivelser og det so
ciale liv.
I dette bilag opstilles der ikke en egentlig model til at forklare forskel
lige vækstforløb i forskellige typer af landdistrikter. Derimod er for
skellige udvalgte faktorer, som hver især formodes at udgøre et bi
drag til at forklare vækstforskelle, blevet testet. Dette beskrives i det
følgende.

3.1.2 Vækstforløb i forskellige typer af landdistrikter
Først redegøres der for den gennemsnitlige årlige vækst i forskellige
vækstindikatorer. Således sammenholdes primærindkomst, beskæfti
gelse (opgjort efter arbejdssted og bopæl) og befolkning med de to
ovennævnte definitioner af typer af landdistrikter, jf. figur 2 og figur 3.
Beskæftigelses- og befolkningsudviklingen er opgjort for den del af
kommunens indbyggere, som er bosat i landdistriktet. Primærind
komsten er derimod opgjort for hele kommunen.
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Det ses af figur 2, at landdistrikterne i udkantskommunerne har haft
tilbagegang både i befolkning og i lokale arbejdspladser, og at der
samtidig kun har været meget beskeden udvikling i andelen af be
skæftigede.
Generelt ses, at det er landdistrikterne i de store bykommuner og i
hovedstadsområdet, som har den største vækst i befolkning og ar
bejdspladser. Det bemærkes, at landdistrikterne i hovedstadsområdet
faktisk har oplevet en befolkningstilvækst, som gennemsnitlig er stør
re end den samlede befolkningstilvækst, og at landdistrikterne om
kring de store byer har haft større vækst i lokale arbejdsplader end i
antallet af beskæftigede i landdistriktet. Samlet må disse landdistrikter
betegnes som dynamiske.

29

Hvad angår såvel befolkningsudvikling og antallet af beskæftigede, er
der ingen systematiske forskelle mellem landdistrikter i landkommu
ner eller i mindre bykommuner. Ligeledes er der en nogenlunde ens
artet vækst i primærindkomsten pr. indbygger i alle kommunetyper,
om end indkomstniveauerne er forskellige (jf. figur 9, bilag 2).

Figur 3 viser den gennemsnitlige årlige udvikling i de samme
vækstindikatorer fordelt efter landdistriktsgrad. Der er naturligvis en
vis sammenhæng mellem landdistriktsgraden og kommunens katego
risering som henholdsvis udkants-, land- eller bykommune. Ligeledes
observeres en tendens til, at des større andel af befolkningen, som er
bosat i kommunens landdistrikter, des svagere udvikling i befolkning,
lokale arbejdspladser og den generelle beskæftigelse. Indkomstudvik
lingen pr. indbygger er dog forholdsvis ensartet. Når typer af landdi
strikter opgøres efter landdistriktsgrad, er variationen i de enkelte
vækstindikatorer mindre, end når typer af landdistrikter opgøres i for-
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hold til kommunetype. Dette kan tyde på, at det ikke er alene er land
distriktsgraden, men i høj grad også den geografiske placering, som
har betydning for udviklingen i et landdistrikt.
Opsummerende er det i de kommuner, hvor en stor del af befolknin
gen er bosat i landdistrikter og særligt i landets udkantskommuner, at
der er strukturelle problemer i form af tilbagegang i beskæftigelse,
lokale arbejdspladser og befolkning. Derfor er det relevant at tale om
(mindst) to typer af landdistrikter; de (stor)bynære og landdistrikter i
landets udkantsområder.

I de næste afsnit ses nærmere på, hvilke årsager der kan ligge bag
den skitserede udvikling. Vækst defineres i det følgende som vækst i
beskæftigelsen opgjort efter bopæl, da det er den variabel, der er
størst variation i på tværs af kommunetyperne. Der henvises til bilag
2 for uddybning af den statistik, som det følgende bygger på.

3.1.3 Det lokale arbejdsmarked
I de seneste 10 år har der været en vækst på ca. 5 pct. i det samlede
antal arbejdsplader i Danmark. Parallelt hermed er der sket forskyd
ninger i erhvervsstrukturen. Således har der på landsplan været tilba
gegang i antallet af beskæftigede i de primære erhverv på knap 30
pct., og også fremstillingserhvervene har haft tilbagegang på lands
plan, men dette har dog været i byerne. Bygge- og anlægsbranchen,
den private servicesektor, og i et vist omfang også de offentlige og
private tjenesteydelser har derimod haft beskæftigelsesmæssig
vækst.

Isoleret set er erhvervsstrukturen i landdistrikter - uanset landdistrik
tets beliggenhed - nogenlunde ens sammensat. Konsekvenserne af
de generelle ændringer i erhvervsstrukturen er derfor størst i de om
råder, hvor landdistriktet udgør størstedelen af områdets erhvervs
struktur. Det er pr. definition i udkantskommuner, landkommuner og i
et vist omfang en del mindre bykommuner.
I figur 4 vises udviklingen i landdistrikternes og de små lokalsamfund
erhvervsstruktur. Det ses, at tilbagegangen i de primære erhverv har
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været nogenlunde ens uanset landdistriktets beliggenhed. Det ses
videre, at landdistrikterne og de små lokalsamfund tæt ved de større
byer i særdeleshed har haft vækst bygge og anlægsbranchen og i
serviceerhvervene. Det tyder på, nogle af de serviceerhverv som ty
pisk er placeret i byer, nu i højere grad også placerer sig i byområ
dernes landdistrikter og lokalsamfund. Dette kan også være en af
forklaringerne på, at nogle af de bynære landdistrikter faktisk har et
arbejdspladsoverskud.
Landdistrikterne i udkantsområderne har primært haft vækst i byggeog anlægsbranchen og inden for de offentlige tjenesteydelser og
samtidig kun beskeden vækst indenfor fremstillingserhverv og ser
viceerhverv.
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Samlet kan disse udviklingstendenser have stor betydning for landdi
strikterne fremover og øge forskellen mellem de bynære og mere
udkantsprægede landdistrikter. Strukturændringerne til trods har der
generelt været arbejdspladsvækst i landdistrikterne i de seneste 10
år.

Det ses i figur 5, at de typer af landdistrikter, som har mistet arbejds
pladser, fortrinsvis ligger i det vestlige Jylland, Sydfyn, Lolland Falster
og på Bornholm, mens landdistrikter tæt ved store byer har haft
vækst i arbejdspladser.
Landdistriktet udgør et lokalt arbejdsmarked, men ikke et isoleret ar
bejdsmarked. Derfor er antallet af arbejdspladser placeret i landdi
striktet ikke alene afgørende for udviklingen i landdistriktets vækstfor
løb, men derimod er det afgørende, at der er arbejdspladser i pend
lingsafstand, og at der sker en positiv udvikling i form af vækst i ar
bejdspladser i det omkringliggende arbejdsmarked.
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Når et lokalt arbejdsmarked mister arbejdspladser, bliver det nødven
digt, at lokalsamfundet er i stand til at omstille sig og finde alternative
beskæftigelsesmuligheder, eller at der er alternativ beskæftigelse i
pendlingsafstand. For den type af landdistrikter, som har store af
stande til alternative arbejdsmarkeder og derfor begrænsede pend
lingsmuligheder, er der et særligt behov for at omstille erhvervsstruk
turen.
Generelt er landdistrikternes erhvervsmæssige forandringer og tilba
gegangen i de traditionelle erhverv ikke modsvaret af en tilsvarende
nedgang i antallet af bosiddende beskæftigede. Langt de fleste land
distrikter har haft beskæftigelsesvækst, om end udviklingen har været
svagere i den type af landdistrikter, som har forholdsvis langt til større
byer.
Det ses også i figur 6. Sammenlignes udviklingen i bosiddende be
skæftigede med udviklingen i landdistriktets arbejdspladser ses, at
nogle landdistrikter har negativ udvikling på begge parametre. Det
kan være tegn på, at disse typer af landdistrikter har haft svært ved at
omstille sig.
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En måde at omstille sig på er ved at etablere nye arbejdspladser i
eksisterende erhverv eller ved at starte noget nyt. Nye virksomheder
kan være med til at forme en ny erhvervsstruktur ved fx at tiltrække
nye kompetencer til et område eller ved udnytte områdets ressourcer
på en ny måde.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opgør årligt antallet af nye virksom
heder. I figur 7 vises andelen af iværksættere pr. 10.000 indbyggere i
de forskellige kommunetyper fordelt på brancher. Opgørelsen er lavet
på kommuneniveau og ikke for de specifikke landdistrikter i de enkel
te kommuner. Det ses, at de fleste nyetableringer sker inden for de
private serviceerhverv. Det er en tydelig tendens overalt i landet, som
dog er relativt stærkest i hovedstadsområdet og i bykommunerne. I
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udkants- og landkommuner, sker der - trods generel nedgang i de
primære erhverv - også nyetableringer i denne branche. Dette kan
tyde på en vis udnyttelse af ledig kapacitet inden for landbrugssekto
ren.
Etablering af et nyt arbejdssted har på det korte sigt ikke betydning
for et vækstforløb, men kan på det længere sigt være igangsætter af
en udviklingsproces. Den største etableringsaktivitet er i hovedstaden
og den laveste i udkantskommunerne (målt pr. 10.000 indbyggere).
Dette kan være et tegn på at den type af landdistrikter, som er belig
gende i landets udkantskommuner har sværere ved at omstille sig.
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3.1.4 Befolkningsudviklingen
Befolkningsudviklingen har en snæver sammenhæng med beskæfti
gelsesudviklingen for de bosiddende i landdistriktet. Her er vilkårene
for udvikling mellem de forskellige typer af landdistrikter forskellige,
hvilket kan bidrage til forklaring af de forskellige vækstforløb.
Befolkningsvækst i det nære arbejdsmarked (dvs. kommunen) har i
sig selv en positiv indflydelse på vækst. Derfor er det vigtigt, at land
distrikter og lokalsamfundene besidder kvaliteter, som kan tiltrække
nye indbyggere. Disse kvaliteter kan være lokale stedbundne res
sourcer, enten i arbejdsmarkedet eller i form af gode bosætningsvil
kår i det fysiske og sociale miljø og gode pendlingsmuligheder.

Befolkningsvæksten i landdistrikterne og i de mindre bysamfund har
været beskeden i forhold til landets samlede befolkningstilvækst. Her
er dog store forskelle på landdistrikterne.
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Som det fremgår af figur 8 finder befolkningstilvæksten i landdistrik
terne fortrinsvis sted omkring de større byer særligt i det østlige Jyl
land, på Østfyn og på Sjælland, hvor mange af landdistrikterne er
oplande til hovedstaden. Det kan tyde på, at der blandt tilflyttere til et
landdistrikt er et ønske om at bosætte sig i et landdistrikt og samtidig
have en fleksibilitet i forhold til beskæftigelsesmulighederne, hvilket et
bynært landdistrikt kan tilbyde. En hypotese i den sammenhæng kan
være, at det også afspejler, at de fleste husstande har behov for mere
end én indkomst, og derfor bosætter sig tæt ved et differentieret ar
bejdsmarked.

Forskellige typer af landdistrikter oplever altså forskellig befolknings
mæssig udvikling. Dette kan påvirke befolkningssammensætningen.
Tre faktorer trækkes frem i det følgende; alderssammensætningen,
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uddannelsesprofilen samt den sociale sammensætning af befolknin
gen.

Alderssammensætningen i landdistrikterne
Som beskrevet i bilag 2 er der en nogenlunde ensartet aldersmæssig
befolkningssammensætning i land som by, når fordelingen betragtes
på tværs af hele landet. Generelt kan det være attraktivt for fx børne
familier at bosætte sig i landdistrikter. Imidlertid dækker denne gen
nemsnitsbetragtning over flere aspekter. Fx kunne det være en nær
liggende hypotese, at især den type af landdistrikter, som oplever
befolkningstilbagegang har fraflytning af unge, som søger mod ud
dannelsesstederne. På dette punkt er der dog ikke forskel på landdi
striktstyperne. Derimod har landdistrikter med generel befolkningstil
bagegang en væsentlig større tilbagegang i antallet af indbyggere i
alderen 26 til 45 år og således er der også færre børn yngre end 6 år.
Dette kan på lidt længere sigt føre til skæv alderssammensætning i
denne type af landdistrikter, som i øvrigt er beliggende i landets ud
kantskommuner.
I udkantskommunerne er der en generel tendens til, at andelen af
indbyggere, som har passeret den erhvervsaktive alder, er stigende.
Denne tendens gør sig dog ikke gældende i selve landdistrikterne,
men nærmere i udkantskommunernes byområder. Men da tendensen
til en skæv befolkningsudvikling - ifølge Danmarks Statistiks befolk
ningsfremskrivninger - vil fortsætte, må den forventes også at slå
igennem på udkantskommunernes landdistrikter, hvis ikke man for
mår at få tiltrukket nye indbyggere.
Uddannelsesprofilen i landdistrikter
Et andet element i en varieret befolkningssammensætning er de ud
dannelsesmæssige forudsætninger. Uddannelse anses som en af de
menneskelige ressourcer, som kan være med til at generere vækst.
Således er det i flere undersøgelser påvist, at ændringer mod et høje
re uddannelsesniveau på regionsniveau gør et område mere omstil
lingsparat. Ligeledes kræver de nye væksterhverv et vist uddannel
sesniveau af arbejdskraften.
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Det forventes således, at andelen af arbejdsstyrken med videregåen
de uddannelse vil hænge sammen med beskæftigelsesvæksten i
landdistrikterne i positiv retning. Denne sammenhæng kan dog ikke
tydeligt eftervises på kommuneniveau. Uddannelse er dog vigtigt, idet
der er en tydelig negativ sammenhæng mellem andel af arbejdsstyr
ken, som kun har en grunduddannelse og beskæftigelsesvæksten.
Dette kan være en medvirkende årsag til et svagere vækstforløb i de
mere udkantsprægede typer af landdistrikter end i de mere bynære.
Trods et generelt stigende uddannelsesniveau, er der i landdistrikter
ne og i udkantsområderne relativt flere, som ikke har en kompeten
cegivende uddannelse. Personer med lav uddannelse er ofte beskæf
tiget i industrien og fremstillingserhvervene, som i stor udstrækning er
placeret i tyndt befolkede områder. I denne sammenhæng vil en ar
bejdsstyrke med et højt kompetenceniveau uddannelsesmæssigt stå
stærkere end en arbejdsstyrke med færre veluddannede. Det bør dog
også tages i betragtning, at der uanset et lands generelle uddannel
sesniveau altid vil opstå en vis arbejdsdeling mellem områder med
erhverv, som kræver et forholdsvis højt uddannelsesniveau og områ
der med mindre krav til uddannelsen, men eventuelt med færdighe
der, som i højere grad er erhvervet på jobbet og ikke direkte kan af
læses af de formelle uddannelsesmæssige kompetencer.

Social sammensætning
Et områdes indkomstniveau afhænger i nogen grad af, hvilken type
erhverv områdets indbyggere er beskæftiget med. Derudover er en
høj erhvervsdeltagelse en forudsætning for indkomsten i et område.
Dette er væsentligt for kommunerne som helhed og for de service
ydelser, som kommunen skal levere.
Af figur 9 ses, at der trods generel beskæftigelsesfremgang i landdi
strikterne er områder, hvor erhvervsdeltagelsen er forholdsvis lav. Det
er bl.a. landdistrikterne på Lolland-Falster, som i øvrigt også har haft
beskeden vækst i arbejdspladser og beskæftigelse. Derimod er der
dele af landdistrikterne i Jylland, som har høj erhvervsdeltagelse
trods en tilbagegang i lokale arbejdspladser. Dette er et tegn på at
der pendies, og at der er arbejdspladser i pendlingsafstand. Det be-
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mærkes i øvrigt, at netop de jyske landdistrikter med høj erhvervsdel
tagelse er beliggende i nærheden af erhvervsmæssige klynger, som
omfatter tekstilvirksomhed, vindmølleproduktion og møbelproduktion.

En relativ lav erhvervsdeltagelse er i sin konsekvens ensbetydende
med, at flere forsørges via overførselsindkomster eller er arbejdsløse.
Det er traditionelt storbykommunerne, som har haft den relativt stør
ste andel af personer, som ikke indgår i arbejdsstyrken. Det er det
fortsat, men der er en tendens til, at også udkantskommunerne nu
har en højere andel af personer, som står uden for arbejdsstyrken.
Det er i forhold til de andre kommunetyper særligt førtidspensionister,
som står uden for arbejdsstyrken. Landkommunerne og de små by
kommuner, har den relativt mindste andel af personer, som ikke ind-
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går i arbejdsstyrken. Det er også landkommuner og små bykommu
ner, som har den relativt laveste andel af arbejdsløse.
3.1.5 Tilgængelighed, landdistriktsgrad og regionalt tilhørsforhold
Såvel erhvervsstrukturen som befolkningsstrukturen har ændret de
danske landdistrikter. Landdistrikter i bynære områder er begunstiget
af gode konjunkturer og fremgangen i byerhvervene, som de for
holdsvis nemt kan pendle til. Landdistrikterne i udkantsområderne er i
højere grad afhængige af et lokalt arbejdsmarked, da pendlingsmu
lighederne nogle gange er begrænset af store afstande. Pendling er
med andre ord en vigtig faktor i arbejdsmarkeds struktur.

Spørgsmålet er om og i givet fald hvor mætningspunktet for pendlin
gen er, når en hverdag skal fungere. Pendlingen afhænger både af
landdistriktets geografiske beliggenhed, infrastrukturen og de økono
miske vilkår for transporten. I regeringens regionalpolitiske redegørel
se 2004 er der gennemført pendlingsanalyser. Pendlingsanalyserne
viser, at beskæftigede som bor i de arbejdsmarkedsregioner,8 som
kategoriseres som udkantsregioner, pendler mindre end folk som bor
i storbyregioner. Dette understreger betydningen af, at der er et lokalt
arbejdsmarked i udkantsområderne.
Disse udviklingstræk afføder spørgsmålet om, hvilken indflydelse den
regionale udvikling har for vækstforløbet i landdistrikter. Indenrigs- og
Sundhedsministeriet har i 2004 fået gennemført en undersøgelse om
regionernes konkurrenceevne, dvs. arbejdsmarkedsregionens evne
til at skabe vækst. Analyserne viser, at vækst drives af udviklingen
inden for menneskelige ressourcer, iværksætteri og innovation. Med
andre ord findes det største potentiale for vækst i de områder, hvor
de tre faktorer udnyttes bedst. Samtidig konkluderer undersøgelsen,
at de regionale rammebetingelser har en afgørende betydning for,
hvorledes det regionale arbejdsmarked udvikler sig. Dette har også
betydning for udviklingen i regionens landdistrikter og være en med-

8 I Regionalpolitisk redegørelse opereres der med 33 regioner, som defineres på
baggrund af Miljøministeriets opgørelse over pendlingsregioner i Danmark.
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virkende forklaring til, hvorfor landdistrikterne oplever forskellige
vækstforløb.

Denne konklusion understøttes af AKF,9 som har undersøgt den regi
onale udvikling hvad angår befolkning og erhverv i bred forstand og
med særlig fokus på forholdet mellem land og by. Deres undersøgel
se peger også på regionale forskelle i både befolkning og erhverv.
Undersøgelsen er i øvrigt beskrevet nærmere i bilag 4.
Samlet har der vist sig en række faktorer, som har betydning for de
udviklingstræk, der præger de forskellige typer af landdistrikter og
små lokalsamfund. Der er til dette bilag gennemført en række analy
ser på kommuneniveau med det formål at finde konkrete sammen
hænge. Disse er ikke tydelige på det kommunale niveau, hvilket kan
skyldes, at arbejdsmarkedet er regionalt defineret, og det i virkelighe
den er i det regionale perspektiv, at årsagerne til forskellige vækstfor
løb ligger.
På trods af de nævnte forklaringsbidrag til forskelle i vækstforløb bør
det dog ikke overses, at helt lokale forhold og omstændigheder vil
kunne spille en afgørende rolle for den befolkningsmæssige og be
skæftigelsesmæssige udvikling i det konkrete landdistrikt.

9 Amterne og kommunernes Forskningsinstitut
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DEL 2

Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (CFUL) er ved at
undersøge, hvad der præger de lokalsamfund i positiv udvikling, som
ligger i et område, der ellers er præget af tilbagegang. Undersøgelsen
sker på opdrag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undersøgelsen
er endnu ikke færdiggjort, men de foreløbige resultater beskrives i det
følgende baseret på bidrag modtaget fra CFUL.
3.2.1 Lokale forskelle og udvikling
Det er en udbredt oplevelse, at nogle lokalsamfund i yderområderne
klarer sig bedre end andre til trods for at de øjensynligt har samme
rammebetingelser som nabosamfund.
For at komme i dybden med problemstillingen har CFUL foretaget en
række delundersøgelser i fire lokalsamfund i positiv udvikling. To af
lokalsamfundene ligger i et landligt præget amt (Viborg) og de to i et
bymæssigt præget amt (Frederiksborg). Indenfor Viborg amt er det
Karby sogn i Morsø kommune samt Klitmøller sogn i Hanstholm
kommune. Indenfor Frederiksborg amt er det Skuldelev sogn i Skibby
kommune og Torup og omegn i Hundested kommune.

Udvælgelsen er foretaget af amtsligt og kommunalt ansatte med sær
lig indsigt i lokalområderne, som har haft frie hænder til at udpege
områderne som vurderes til at have ”positiv, lokal udvikling”. Særligt
interessant er det dog, hvad lokalbefolkningen selv mener er positivt
og hvorfor. Disse subjektivt betingede oplevelser og meninger kon
fronteres så med statistik og empiriske kendsgerninger i CFULs un
dersøgelse.
I skrivende stund er der ud fra en interviewguide foretaget 55 dybde
gående, personlige interviews samt en række møder med aktive in
denfor det lokale erhvervs- og foreningsliv. De er blevet suppleret
med lokalhistoriske og statistiske undersøgelser i alle fire områder,
sammenlignet med en række andre geografiske områder. I det føl
gende trækkes nogle af de første erfaringer ud af undersøgelsen i
forbindelse med to af områderne.
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3.2.2 Lokal udvikling er ikke det samme
Hidtil har man normalt udpeget regionale vækstindikatorer ovenfra,
ved hjælp af statistik. Der peges fx på, at kompetenceniveau og om
fang af innovation og entrepreneurship er udslagsgivende for vækst.
Det er ofte sket ud fra en tese om, at vækst er noget, der foregår i
byerne og deres oplande, mens landområderne følger med og opfø
rer sig nogenlunde ens. Det tætteste man kommer på, er som regel
gennemsnitstal tal for et større område, typisk et amt.
På den baggrund må det indledningsvist noteres, at de to undersøgte
sogne i Viborg amt er meget forskellige; to landsogne som tilmed
ligger inden for ca. samme radius fra samme by, nemlig Klitmøller og
Karby i forhold til Thisted. Klitmøller er en højdespringer, hvad angår
vækst og udvikling ikke mindst målt i statistik. Karby er det modsatte,
mens man ikke desto mindre finder, at en positiv udvikling gør sig
gældende. Her er der lagt vægt på en stor lokal foretagsomhed, bl.a. i
forbindelse med projektudvikling og bestræbelser på at udvikle nye
(erhvervs)aktiviteter.

Her er der altså grund til at gå i dybden for at finde frem til, hvad der
kendetegner disse meget forskellige områder i ”positiv, lokal udvik
ling”.
3.2.3 Karby og Klitmøller i tal
Blandt regionale vækstfaktorer findes, jf. afsnit 3.1.4, at især fore
komsten af kompetencer, innovation og entrepreneurship er udslags
givende. Selv om der ikke er mulighed for at få dækkende oplysnin
ger om disse indikatorer på sogneniveau, specielt om innovation,
vidner interviewene om betydningen af disse faktorer.

Især kan der læres meget af at sammenligne Klitmøller og Karby.
Klitmøller har en lidt bedre uddannet befolkning end Karby. I Klitmøl
ler er der flere af de vækstorienterede brancher til stede, og virksom
hedernes gennemsnitsalder er meget lavere, hvilket antyder en større
grad af entrepreneurship.
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Men en række andre forhold viser sig også at være forskellige. I Kar
by er der fx forholdsvis færre i arbejdsstyrken og flere ældre. Der er
samtidig andre tegn på, at arbejdsmarkederne i Klitmøller og Karby er
vidt forskellige, både i størrelse og sammensætning. Forskelle kom
mer tilsvarende til udtryk i foreningsaktiviteten, som relativt set ser ud
til at være meget større i Karby end i Klitmøller. En stor foreningslivs
aktivitet forklarer altså heller ikke, om der er vækst eller ej.
Se figurerne 10 og 11.
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3.2.4 Karby og Klitmøller - to forskellige udviklingsspor
Der er altså al mulig grund til at grave dybere. Hvad er de to samfund
grundlæggende gjort af? I første omgang ses, at deres kulturhistorie
og aktuelle situation er snævert forbundet med deres beliggenhed og
tilgængelighed. Herom vidner både interviewene og de historiske
kilder.
Klitmøller har tydeligvis været præget af en særdeles driftig internati
onal skudehandel i det 18. og 19. århundrede samt kystfiskeri. Lige
som man til lands har haft stor kontakt med Thisted-borgerne. Sam
fundet har altså aldrig været isoleret. Det må antages at have medført
åbenhed og modtagelighed overfor nye idéer. Således hedder det fx i
en kilde fra omkring 1920, at mølboerne skiller sig markant ud fra de
øvrige fiskerbefolkninger langs vestkysten. Som årsag angives, at de
som sejlere har været vant til at komme i forbindelse med andre folk
og få oplysninger udefra.

Karby har derimod været et mere isoleret område, både kulturelt og
rent geografisk. Sognet er på godt og ondt præget af det lokalt orien
terede liv på Mors. I flere årtier virkede det store Karby Andelsmejeri
som en dynamo for erhvervslivet, helt frem til lukningen i 1994. Siden
da har man lokalt forsøgt sig med en målrettet erhvervsudvikling men
- som statistikken også peger på - har denne strategi endnu ikke ført
til befolkningsfremgang og vækst.
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Klitmøllers særlige kystlinie har imidlertid også i nyere tid givet mulig
hed for særlig udvikling, nemlig at der er tale om et vand, som er ide
elt for surfing og tiltrækker surfere fra hele Europa. Dette er blevet
Klitmøllers nye niche, sammenholdt med at den særlige natur og be
liggenhed også tiltrækker mange turister. Ikke bare er det altså ad
gangen til havet, der som så mange andre steder, er et attraktiv. Dér
kan det bruges på den særlige måde. Herudover finder interviewper
sonerne det vigtigt, at mølboerne gennem de sidste mange år har
haft stor indflydelse på den lokale politik.
Derimod har Karby ikke på samme måde let ved at komme op af det
hidtidige udviklingsspor: der findes ikke fra naturens hånd den helt
enestående fordel, som ligger lige til højre fod. Ganske vist er der
kønt, men det er der mange andre steder med en lettere tilgængelig
hed. Turisme synes området under alle omstændigheder ikke rigtig at
have glæde af og traditionel erhvervsudvikling i et udkantsområde vil
normalt indebære et stort transportarbejde af varer og mennesker,
hvilket tilgængeligheden netop danner grænser for. Hvis man skal
ændre sin kursretning, skal der derfor tænkes i helt andre baner og
måske i baner, som umiddelbart er vanskelige at realisere med de
eksisterende ressourcer.
3.2.5 Udviklingen afhænger af lokale muligheder og evner
I en tid, hvor globaliseringen er tiltagende, bliver det mere relevant,
om der lokalt er nogle oplagte nichemuligheder og om og hvordan
man lokalt kan realisere dem. Der er ikke mange i de undersøgte
lokalsamfund, som tror på, at udvikling kommer af sig selv. Har man
ikke de unikke muligheder lige ved hånden, er det så spørgsmålet,
om de kan skabes med henblik på at sikre udvikling og vækst. På den
baggrund er det særdeles centralt, hvad folk og erhvervsliv selv opfat
ter, er vigtigt og gør.
For at komme tættere på folks og erhvervslivets egne synspunkter på
og vurderinger af den lokale udvikling, har CFUL spurgt i de udvalgte
områder om, hvad man synes er kendetegnende for ”positiv, lokal
udvikling” og hvad der både er af muligheder og barrierer for udvikling
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i området. I den endelige undersøgelse går CFUL videre ved fx at
analysere faktisk adfærd, samarbejde og hvad man konkret arbejder
med.
3.2.6 Folk i de to områder ser forskelligt på sig selv
I Karby er det så afgjort erhvervsudvikling, øget politisk indflydelse og
beliggenheden, som er på dagordenen. I Klitmøller er der en større
opmærksomhed på de mere bløde faktorer. I forhold til Karby tildeler
flere i Klitmøller således befolkningsudvikling, sammenhold og fx kul
turliv en betydning.

Når vi spørger til områdernes svagheder får vi igen forskellige bud,
afhængig af om vi spørger folk i Karby eller Klitmøller. Se figur 13.
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Det er tydeligt, at man i Karby er meget optaget af erhvervsudviklin
gen som en forudsætning for lokalsamfundets udvikling. Ligesom
befolkningsudviklingen og beliggenhedsfaktoren anses for at være
ømme punkter. I Klitmøller bekymrer man sig snarere om det sociale
sammenhold, handels- og forretningslivet og engagementet i for
eningslivet kan holde pusten oppe.
Folks egne synspunkter er altså forskellige de to samfund imellem. I
Karby er man mere opmærksom på de helt basale forudsætninger for
udvikling i et lokalsamfund, der ikke er tilsmilet af udefrakommende
udvikling og som ligger uden for pendlingsafstand til der, hvor vækst
især ellers foregår. I Klitmøller ændrer dagsordenen sig til i højere
grad at vedrøre mere bløde faktorer eller også, hvad man kunne kal
de muligheder for at fastholde det som er i gang, sikring af fortsat
sammenhold, kultur o.I. Umiddelbart kan disse forskellige standpunk
ter ikke undre: de afspejler de grundlæggende forskelle og vilkår for
udvikling.
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3.2.7 Betydning for landdistriktspolitik
Denne del af bilaget har vist, at der på det lokale niveau kan være
tale om vidt forskellige typer samfund med forskellige muligheder og
begrænsninger for udvikling, inden for samme type region. Udvikling
forklares af mere end klassiske vækstindikatorer. Undersøgelsen
peger dog også på, at et lokalsamfund ikke bare kan rykke sig selv op
ved hårrødderne, om end en faktor som lokalt sammenhold har alle
stedsnærværende betydning. Men et stort foreningsliv, som fx i Kar
by, gør det ikke alene.

Alt peger på, at det er om og hvorledes lokale stedbundne ressourcer
og vilkår udnyttes eller overkommes i den tiltagende globale udvikling
og konkurrence, som forklarer lokale forskelle og muligheder for lokal
udvikling. Det afgørende er derfor, om man lokalt er opmærksom på
dette og hvad man kan gøre for at udvikle mulighederne. I Klitmøller
har udviklingssporet ”altid” været der. Her er spørgsmålet måske,
hvor grænsen for befolkningstilvækst går, når naturværdierne og det
unikke samtidig skal bevares. I Karby er man anderledes tvunget til at
komme af det hidtidige spor og forekommer helt anderledes at have
ryggen mod muren. Man er tydeligvis opmærksom på sammenhæn
gene og man arbejder på sagen, hvilket jo også var årsagen til, at
Karby blev udpeget. Det bliver interessant at følge, om det lykkes
også at realisere det i målbare forhold. Det sker nok ikke uden en
mere massiv indsats end den man selv lokalt og uden videre kan
lægge i sagen. Under alle omstændigheder er det i hvert tilfælde for
skellige typer landdistriktspolitik, der kan virke i de to sammenlignede
samfund.
3.2.8 Hvem skal tage initiativ i lokal udvikling?
Et andet spørgsmål er, hvem der skal bestemme hvad der er vigtigt
og gøre noget for og ved udviklingen, og som altså skal bruge og
forme landdistriktspolitik. På lokalt hold er det fx umiddelbart forskel
ligt, hvad man finder er centralt, afhængig af om det er foreningslivet
eller erhvervslivet.

I alle fire undersøgte områder (som beskrevet i afsnit 3.2) er inter
viewpersonerne indenfor såvel erhvervs- som kulturlivet enige om, at
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positiv, lokal udvikling først og fremmest betinges af et lokalt sam
menhold og at befolkningsudvikling er en forudsætning. Måske ikke
overraskende betoner mange erhvervsfolk derforuden, at positiv ud
vikling endvidere indebærer udvikling af det lokale erhvervsliv. Mens
kulturlivet i højere grad lægger vægt på nærmiljøet i form af bevaring
eller udvikling af lokale institutioner som skole og børnehave. Se figur
14.

Langt de fleste landdistriktsaktører og lokal landdistriktspolitik har
hidtil haft baggrund i foreningslivet og dets aktører. Impulserne herfra
vil, naturlig nok, især fremme en landdistriktspolitik med vægten lagt
på sociale og kulturelle forhold i nærmiljøet. Står man imidlertid over
for et behov for skabelse af en anden struktur i det lokale samfund, fx
erhvervsudvikling, er der en større opmærksomhed på det i erhvervs
livet. Spørgsmålet er så, om erhvervslivet fremover i højere grad vil
tage den bold op i de mange samfund, der har det behov.
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Bilag 4. Aktuelle projekter og tiltag på landdistrikts
området
Der iværksættes løbende projekter og tiltag af forskellig karakter for
at sætte fokus på aktuelle udfordringer og muligheder i landdistrikter
ne. I det nedenstående præsenteres nogle enkelte eksempler herpå.
De nævnte projekter omhandler dels en vejledning til udarbejdelse af
en lokal landdistriktspolitik, samt to forskningsprojekter. Der er såle
des tale om en konkret vejledning i det ene tilfælde, mens der i det
andet tilfælde sættes fokus på problemstillinger med relevans for
landdistrikterne med henblik på i højere grad at opnå viden om vilkå
rene i landdistrikterne. De to forskningsprojekter omhandler hen
holdsvis sammenlægningen af de bornholmske kommuner pr. 1. ja
nuar 2003 samt ligestilling indenfor landdistriktspolitik og er gennem
ført af henholdsvis AKF og CFUL.
4.1 Vejledning til udarbejdelse af en Lokal Landdistriktspolitik
Kommuner og amter er i flere sammenhænge blevet opfordret til at
udforme en skriftligt formuleret politik for deres landområder - en
landdistriktspolitik. Styrken ved en landdistriktspolitik er det lokale
fokus og en aktiv borgerinddragelse i processen. For at øge opmærk
somheden på fordelene ved at udforme en landdistriktspolitik har In
denrigs- og Sundhedsministeriet i januar 2004 udgivet en vejledning
til udformning afen lokal landdistriktspolitik.

Med vejledningen gives kommuner og amter et redskab til arbejdet
med udformningen af en skriftligt formuleret politik for landdistrikterne.
Også andre som arbejder med landdistriktsudvikling kan imidlertid
hente inspiration i vejledningen. Vejledningen beskæftiger sig blandt
andet med en afgrænsning af, hvad der kan forstås som en landdi
striktspolitik, og hvilke fordele der kan være knyttet til udformningen af
en sådan. Det beskrives således, at en særskilt landdistriktspolitik
ikke er det samme som en isoleret landdistriktspolitik. Tværtimod bør
kommuner og amter arbejde bevidst med at tænke landdistrikternes
udviklingsmuligheder sammen med planlægningsindsatsen for byom
rådernes udvikling og aktivt tage stilling til, hvilke udviklingsmulighe
der man skal forfølge i lokalområderne.
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Herudover opstilles der en række guidelines til processen. I forhold
hertil nævnes blandt andet borgerinddragelse som et redskab, der
med fordel kan bringes i anvendelse i forhold til udformningen af en
lokal landdistriktspolitik. Udarbejdelsen af en landdistriktspolitik vil
samtidig naturligt placere landdistrikterne mere centralt i den politiske
debat i kommuner og amter. Dette forhold er ikke mindst vigtigt i for
hold til den kommende kommunalreform, idet der med en landdi
striktspolitik vil være mulighed for at tage stilling til udviklingen i den
nye kommunes landdistrikter.
Vejledningen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets
hjemmeside www.im.dk

4.2 Kommunesammenlægningen på Bornholm i et landdistrikts
perspektiv
Kommunesammenlægningen på Bornholm vil få betydning for mange
områder på øen, herunder også for forholdene i øens landdistrikter.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har derfor iværksat et forsknings
projekt, som skal følge kommunesammenlægningens første tre år og
opsamle erfaringerne fra sammenlægningen.
Forskningsprojektet skal blandt andet analysere sammenlægningens
konsekvenser for økonomi, politik og den kommunale organisering.
Samtidig skal projektet anlægge et landdistriktsperspektiv og vurdere
sammenlægningens betydning for borgere i landdistrikter, f.eks. tab
af nærdemokrati, borgernes fysiske afstand til serviceydelserne og
kvaliteten af den offentlige service. Spørgsmål som er relevante på
Bornholm, da mere end en fjerdedel af befolkningen bor i et landdi
strikt.

Det er AKF og Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, der
har fået tildelt opgaven. De har frem til efteråret 2004 udarbejdet fire
delrapporter i forskningsprojektet: En rapport om den kommunale
udgiftsudvikling op til sammenlægningen, en rapport om regions
kommunens administrative organisering, en rapport om den regionale
udvikling på Bornholm og en rapport om bornholmernes holdning til
kommunesammenlægningen.
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Rapport om ny organisering
Rapporten ”Central styring - decentral ledelse” beskriver modernise
ringen af den politiske styreform og administrative organisering, som
blev gennemført samtidig med kommunesammenlægningen. Rappor
tens titel henviser til den overordnede tankegang for den nye kom
munale organisering på Bornholm: adskillelse mellem politikernes
bestillerrolle og administrationens udførerolle. Al kommunal aktivitet
er henlagt til virksomheder, driftsansvaret er fjernet fra de politiske
udvalg, og politikerne skal i stedet koncentrere sig om de overordne
de linier og visioner.

Baggrunden for at samle medarbejderne fra de tidligere kommuner i
selvstændige virksomheder og iværksætte en modernisering af den
offentlige service var et ønske om at styrke den faglige bæredygtig
hed i kommunen. Rapportforfatterne vurderer, at kommunesammen
lægningen allerede har højnet det faglige niveau i kommunen og
medført forbedring og harmonisering af den offentlige service på
Bornholm. Før kommunesammenlægningen kunne nogle kommuner
- især mindre kommuner i udkantsområder - have svært ved at opfyl
de lovgivningens minimumskrav til offentlig service. Rapporten kon
kluderer, at sammenlægningen på flere områder har medført forhøjet
serviceniveau i forhold til tidligere.
Problematikken om servicemodernisering blev for alvor konkretiseret i
forbindelse med en omlægning af skolestrukturen på øen. Der blev
lukket tre skoler, hvad der gav anledning til politisk strid og betydelige
protester fra befolkningen. Rapporten konstaterer dog samtidig, at
skolelukningerne kan anskues som et forsøg på at styrke den faglige
bæredygtighed i en situation med vigende befolkningstal på Born
holm.

Regional udvikling
Rapporten ”Regional udvikling og kommunesammenlægning” ind
kredser en række træk ved den regionale udvikling i Danmark gene
relt og på Bornholm specielt. Rapporten konkluderer, at den overord
nede tendens i den regionale udvikling i Danmark fortsat går i retning
af større koncentration af befolkning og arbejdspladser i landets cen-
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terområder og i landdistrikterne naer centerområder. Uden for center
områderne sker der en bevægelse af befolkning og arbejdspladser fra
land til de mellemstore byer.

Udviklingen på Bornholm passer ind i dette mønster. Øen har været
præget af markant tilbagegang i arbejdspladser og befolkning og en
arbejdsløshedsprocent over landsgennemsnittet. Øen har dog ikke,
som andre udkantsområde, kunnet drage fordel af den positive udvik
ling i landets centerområde på grund af vanskelige pendlingsmulig
heder. Som i det øvrige land ses der også på Bornholm en centralise
ringstendens mod hovedbyen.
Rapporten peger på, at kommunesammenlægningen og den ser
vicemodernisering som efterfølgende er kommet i gang på Bornholm,
kan ses som en reaktion på den regionale udvikling med befolknings
tilbagegang, tab af arbejdspladser og øget koncentration af arbejds
pladser omkring Rønne. Samtidig med kommunesammenlægningen
blev der truffet foranstaltninger med henblik på at sikre decentrale
strukturer på Bornholm, såsom fordeling af kommunale arbejdsplad
ser mellem de gamle kommuner og placering af kommunale service
centre i de gamle rådhuse.

Bornholmernes holdning til sammenlægningen
Den seneste rapport i forskningsprojektet samler resultaterne af en
spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2003.
Her blev 2.500 bornholmere spurgt om deres holdning til sammen
lægningens første år. Undersøgelsen viser, at de bornholmske borge
re på mange områder bedømmer kommunesammenlægningen nega
tivt. Det gælder blandt borgernes holdning til den kommunale økono
mi, den kommunale service og den kommunale forvaltning. Det un
derstreges dog i rapporten, at undersøgelsen er foretaget på et me
get tidligt tidspunkt i kommunesammenlægningens forløb, og at bor
gernes holdninger kan være påvirket af opstartsproblemer ved sam
menlægningen.
Det fremgår også af rapporten, at der er geografiske forskelle på
bornholmernes holdninger til sammenlægningen. Borgere bosat i
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Rønne by og i landdistrikterne er relativt mere tilfredse end borgerne i
de fire gamle hovedbyer: Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø og Aakirkeby. Dette kommer f.eks. til udtryk på spørgsmålet om kommunale
service. Her er borgerne i landdistrikterne i mindre grad skuffede over
udbud, kvalitet og tilgængelighed til serviceydelser i den nye kommu
ne end byboerne i de gamle hovedbyer.

Spørgeskemaundersøgelsen af bornholmernes holdninger til sam
menlægningen gentages i foråret 2005.

Kommende rapporter
Forskningsprojektet følger sammenlægningen videre frem. Der er
rapporter under udarbejdelse om: den politiske reorganisering på
Bornholm, den organisatoriske udvikling med fokus på faglig bære
dygtighed på forskellige opgaveområder, analyse af valgene på
Bornholm og en ny rapport om borgernes holdninger til sammenlæg
ningen.
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Se yderligere information på www.akf.dk
4.3. Undersøgelse om ligestilling i landdistrikter
Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne har for Direktora
tet for FødevareErhverv undersøgt, hvorledes det står til med ligestil
lingen blandt centrale aktører inden for dansk landdistriktspolitik. Un
dersøgelsen er gennemført som led i regeringens indsats for at
fremme ligestillingen inden for alle kerneområder.

CFUL’s undersøgelse viser blandt andet, at der er forskel på den må
de mænd og kvinder arbejder med landdistriktspolitik. Ser man på
kønnenes bidrag i konkrete, lokale projekter er det typisk kvindernes
rolle at ideudvikle, opbygge netværk, mægle, formidle og skabe dia
log. Det vil sige, at kvinderne typisk bidrager med at fundere projek
terne
indadtil.
Mændenes
rolle
er
typisk
det
teknisk/bygningsmæssige, politiske og økonomiske. Det vil sige, at
mændene ofte bidrager med den udadrettede profil.
Endvidere viser CFUL’s undersøgelse, at kvinder generelt viger tilba
ge for at påtage sige store, økonomisk tunge og erhvervsprægede
projekter, og at det i høj grad er på dette felt, der er brug for at få flere
kvinder på banen.

De støtteprogrammer, der findes - bortset fra LEADER+ programmet
- lægger ikke særlig vægt på ligestilling. Derfor anbefaler CFUL, at
fremtidige støtteprogrammer, herunder landdistriktsprogrammet, bør
udformes, så kvindeværdier og kvinders særlige evner til at skabe et
stærkt fundament bliver fremmet. Udviklingen går fra en sektorpræget
politik til en mere helhedsorienteret og horisontal politik, og den om
stilling vil ikke lykkes, med mindre der kommer flere kvindeværdier til.
CFUL vurderer, at for at opnå synergieffekt mellem de to kønsrelate
rede værdisæt er det vigtigt at se på sammenhængen mellem organi
sationsformer og køn. Især på lokalt niveau ses en organisationsform,
der fremmer muligheden for et frugtbart samspil, der medfører inklu-
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sion og reel mulighedslighed, innovative læringsmiljøer og sandsyn
ligvis også øget produktivitet.

Derfor foreslår CFUL blandt andet, at det bør overvejes at udforme et
støtteprogram, der særligt kan stimulere til erhvervsudvikling med
deltagelse af kvinder. Ifølge CFUL bør man også overveje, om der
kan etableres kurser eller lignende, der især sigter på at fremme
kvindelige iværksættere og at fremelske og udnytte begge køns for
cer i et fælles virke. Endelig vurderer CFUL, at der er behov for mere
information om og motivation i forhold til betydningen af ligestilling.
Kønsforskelle i værdier og evner skal ses som en styrke, ikke en hin
dring. Begge køn kan med fordel lære af hinanden og med deres for
skellige indfaldsvinkler bidrage til en bedre sagsbehandling og til bed
re beslutninger. Derfor anbefaler CFUL, at ligestilling kommer højere
på dagsordenen - også i Direktoratet for FødevareErhverv.

Se yderligere information på www.cful.dk
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Bilag 5. Oversigt over tiltag i forhold til landdistrik
terne fordelt efter ministerområder samt en oversigt
over tiltag vedrørende EU
I redegørelsen er der omtalt en række af regeringens initiativer i for
hold til landdistrikterne. I dette bilag gives en bred gennemgang af de
nævnte initiativer opdelt efter ministerområde.
5.1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Strukturkommissionen
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i den 24. juni 2004 aftale om
en kommunalreform. Aftalen blev fulgt op af en udmøntningsplan,
offentliggjort i september 2004. Med kommunalreformen ønsker rege
ringen og Dansk Folkeparti at skabe rammerne for en enkel og effek
tiv offentlig sektor, hvor de centrale velfærdsopgaver løses så tæt på
borgerne som muligt. Ultimo januar fremsættes hovedparten af de
lovforslag, der udmønter kommunalreformen. Dog fremsættes forslag
til et nyt tilskuds- og udligningssystem i folketingssamlingen
2005/2006. Kommunalreformen træder i kraft 1. januar 2007.

Nærdemokrati
Det er vigtigt for regeringen at sikre sig, at nærdemokratiet i det hele
taget nyder godt af de fordele, der kan opnås ved reformens gennem
førelse. I den aftale, der ligger til grund for den kommende kommu
nalreform fremgår det, at mulighederne for at kommunalreformen kan
danne afsæt for en styrkelse af det lokale demokrati skal undersøges.
Herunder skal det undersøges, om brugerbestyrelserne kan gives
mere kompetence og om reglerne for nedsættelse af lokalråd giver de
nødvendige muligheder for inddragelse af lokalområderne i de nye,
større kommuner. Sluttelig fremgår det, at det frivillige Danmark har
afgørende betydning for et levende demokrati, og, at det offentlige
har en forpligtigelse til at medvirke til, at det ikke gøres unødvendigt
besværligt, at udføre en frivillig indsats.
På denne baggrund har indenrigs- og sundhedsministeren i decem
ber 2004 netop afholdt et stormøde med repræsentanter for civilsam
fundet med det formål at sætte nærdemokrati på dagorden. Samtidig
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nedsættes en tænketank, som skal komme med anbefalinger til at
styrke nærdemokratiet.
Vejledning om udformning af lokal landdistriktspolitik
For at øge opmærksomheden på fordelene ved at udforme en landdi
striktspolitik har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i januar 2004 ud
givet en vejledning til udformning af en lokal landdistriktspolitik. Vej
ledningen er nærmere beskrevet i bilag 4.1.
Lægevalg
Den seneste ændring af landsoverenskomst om almen lægegerning,
som trådte i kraft den 1. april 2003, udvidede adgangen til at vælge
læge for gruppe 1-sikrede. Den sikrede er ikke længere begrænset til
valg mellem læge/praksis inden for en afstand af 10 km fra vedkom
mendes bopæl. De nye regler sikrer en større valgfrihed, f.eks. såle
des at personer, der bor i et tyndt befolket område ikke kun kan væl
ge mellem læger, der har praksis tæt på den pågældendes bopæl.

Forslag om omlægning af færgestøtte til Danmarks mindre øer
Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemførte i 2004 et udvalgsar
bejde om statens færgetilskud til 27 af landets mindre øer som for
eksempel Tunø, Drejø og Femø. Udvalget havde deltagelse af KL,
Amtsrådsforeningen, Finansministeriet, Trafikministeriet og Økonomiog Erhvervsministeriet. Udvalget opstillede to modeller for omlægning
af den nuværende refusionsordning til et generelt tilskud til de berørte
kommuner. Baggrunden for udvalgets forslag er et ønske om at for
enkle den nuværende færgestøtteordning.
5.2 Kulturministeriet
Provinspuljen
For at styrke kulturlivet i hele landet oprettede regeringen i 2002 en
såkaldt provinspulje. Det er hensigten at afsætte et årligt beløb på 20
mio. kr. i en 4-årig periode, og der er indtil nu bevilget 43 mio. kr. af
puljen som en ekstra saltvandsindsprøjtning til kulturelle aktiviteter
uden for hovedstaden.
Decentralisering på kulturområdet
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I arbejdet med at decentralisere de beslutninger, der bedst træffes på
lokalt og regionalt niveau og dermed skabe en bedre arbejdsdeling
mellem stat, amter og kommuner på kulturområdet, fortsætter rege
ringen arbejdet med de regionale kulturaftaler. Regionale kulturaftaler
kan indgås med amter og kommuner i Danmark, og formålet er blandt
andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engage
ment og fremme dispositionsfriheden på det regionale niveau. Stør
stedelen af aftalerne omfatter både amt og flere kommuner, og da er
målet desuden at styrke samarbejdet på tværs af amts- og kommu
negrænser. Der er med kulturaftalerne skabt et værdifuldt regionalt
samarbejde på kulturområdet.
Børn og unge i bevægelse
Regeringen ønsker at understøtte udviklingen af nye idrætsmulighe
der for børn og unge lige efter skoletid. Derfor har den oprettet udvik
lingspuljen ”Børn og unge i bevægelse” på 24 mio. kr. med det formål
at sikre mere idræt og bevægelse til flere børn og unge. Det skal så
ledes være nemmere for børn at vælge idrætten i deres nærmiljø og
på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. De første 16 mio. kr.
fra udviklingspuljen blev uddelt i februar 2004 til 12 fyrtårnsprojekter
fordelt over hele landet. Projekterne skal på forskellig vis skabe nye
idrætsmuligheder for børn og unge og ikke mindst forsøge at tiltrække
de børn, som ikke i forvejen er idrætsaktive. Omdrejningspunktet for
alle projekterne er partnerskabet mellem det offentlige og det frivillige
- dvs. samspillet mellem den organiserede idræt, kommunen, skolen,
SFO’erne og de andre fritids- og klubtilbud. De resterende 8 mio. kr.
uddeles i foråret 2005 efter en afsluttende ansøgningsrunde.

5.3 Miljøministeriet
Dialogprojekter om regionale landbrugsstrategier
I Landsplanredegørelse 2003, "Et Danmark i balance - hvad skal der
gøres?", opfordrede regeringen regionale og lokale myndigheder til at
kortlægge konflikter mellem den landbrugsmæssige arealanvendelse
og anden anvendelse og til at udarbejde strategier for fremtidens
landbrugserhverv inden for de overordnede nationalt fastlagte ram
mer. Disse strategier skal ses i sammenhæng med områdets øvrige
erhvervsstrategier.
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Som inspiration til dette arbejde gennemførtes i 2003 et projekt, der
beskriver, hvad en regional landbrugsstrategi kan indeholde, samt
eksempler på processer, under hvilke den kan udformes. I efteråret
2004 er endvidere igangsat 5 dialogprojekter om regionale land
brugsstrategier. I dialogprojekterne vil der blive lagt vægt på at kort
lægge konflikter mellem landbrugsmæssig og anden arealanvendelse
i det åbne land og de udfordringer, dette giver. Desuden skal der
skabes et overblik over landbrugserhvervets potentialer i et regionalt
bæredygtigt perspektiv. En samlet afrapportering af dialogprojekterne
er planlagt til årsskiftet 2005/06.
Nationalparker
Regeringen har i efteråret 2002 igangsat et arbejde vedrørende even
tuel etablering af nationalparker i Danmark. Initiativet omfatter dels
udpegning af 7 pilotprojekter, dels en nedsættelse af en national føl
gegruppe vedr. nationalparker.

Der er for hvert pilotprojekt nedsat en lokal sammensat styregruppe,
som har til opgave inden 1.7.2005 at udarbejde en rapport med for
slag til vision for, samt afgrænsning og indhold af, en eventuel natio
nalpark. Der lægges vægt på, at pilotprojekterne peger på løsninger,
der afgørende styrker naturen og dens muligheder for udvikling, som
styrker varetagelsen af de kulturhistoriske værdier, og som fremmer
befolkningens muligheder for at opleve naturen. Pilotprojekterne skal
gennemføres i dialog med lokalbefolkningen, og i det væsentligste
baseres på frivillighed og lokal tilslutning.

Den Nationale Følgegruppe har bl.a. til opgave at følge og drøfte ar
bejdet med pilotprojekterne, at drøfte målretning af forskellige støtteog tilskudsordninger og at give anbefalinger til danske modeller for
nationalparker, herunder procedurer og kriterier for deres etablering
og deres forvaltnings- og lovgivningsmæssige rammer. Følgegrup
pens arbejde forventes tidligst afsluttet ultimo 2005.
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Nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen
I juni 2004 ændredes planloven, således at det nu er muligt at udar
bejde et eller flere landsplandirektiver for op til 8.000 nye sommer
husgrunde i kystnærhedszonen. Der er i lovteksten formuleret en
række krav til placeringen af de nye sommerhusgrunde. De nye
sommerhusgrunde skal primært placeres i landets yderområder. De
nye sommerhusgrunde skal herudover placeres bagved eksisterende
sommerhusområder og uden for strandbeskyttelses- og klitfrednings
zonen. Det skal godtgøres, at de nye sommerhusgrunde ikke vil tilsi
desætte væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser,
og at der kan forventes en lokal økonomisk effekt. Det forventes som
følge af de krav, planloven stiller, at det store flertal af de nye som
merhusgrunde placeres i landdistrikter med svag udvikling, og at der
derved bliver taget hensyn til landdistrikternes forskellige udviklings
forløb.

Nabogeneudvalget
Miljøministeren nedsatte i efteråret 2003 et udvalg vedrørende nabo
gener i forbindelse med husdyrproduktionens stalde og gødningsop
bevaringsanlæg. I udvalget deltog Landsforeningen for Gylleramte,
Dansk Landbrug, Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Udvalget
afgav i januar 2004 en redegørelse med en række anbefalinger. Som
led i opfølgningen herpå er afstandskravene i forbindelse med udvi
delser, etableringer og ændringer af husdyrbrug blevet skærpet i for
hold til omkringliggende naboer for at mindske lugtgener fra landbru
get. Det er samtidig blevet indskærpet over for de kommunale myn
digheder, at de i deres sagsbehandling skal være meget opmærk
somme på at undgå fremtidige lugtgener.
Udvalget har anbefalet, at kommunernes administration af ansøgnin
ger om lokalisering af driftsbygninger efter landzonebestemmelserne
overvåges med henblik på, at miljøministeren kan vurdere kommu
nernes praksis i relation til disse bestemmelsers formål, herunder
varetagelsen af hensynet til jordbrugserhvervet, naboer, natur, miljø
og landskab. Udvalget har endvidere anbefalet, at Skov- og Natursty
relsen arbejder videre med at undersøge alternativer til den gælden
de enkeltsagsbehandling, især med vægt på at vurdere enkle admini-
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strative planløsninger. Derudover er der iværksat nogle udviklingspro
jekter med henblik på at begrænse lugtgener fra husdyrproduktion.

5.4 Fødevareministeriet
Ændring af lov om landbrugsejendomme
I juni 2004 ændredes loven om landbrugsejendomme. Formålet med
loven er blandt andet at sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af
landbrugsejendomme, som tager hensyn til såvel produktion som
miljø og natur. Loven hviler på selvejet, som det bærende princip,
samt på bopælspligt og landbrugsuddannelse, som tilsammen skal
bidrage til, at landmændene bor på og driver landbrugsejendomme
og derved er med til at sikre bosætningen i landdistrikterne.
Den nye lov tilgodeser både landbrugets behov for en effektiv fødeva
reproduktion og behovet for at tage hensyn til miljø og natur. Regler
ne er blevet forenklet og liberaliseret og giver landmændene større
råderum samt forbedrer landbrugserhvervets konkurrenceevne.
Miljø- og naturhensyn er blevet opprioriteret, således at det nu er ble
vet muligt for vandforsyningsselskaber at købe en landbrugsejendom
for at beskytte drikkevandet. Derudover kan almennyttige fonde er
hverve landbrugsejendomme til naturformål. Landbrugsjordens an
vendelse til naturformål er nu blevet sidestillet med traditionel land
brugsdrift. Endelig understreges hensynet til miljø og natur af, at
grønne organisationer - ud over landbrugsorganisationerne - nu ud
peger to medlemmer til de jordbrugskommissioner, der administrerer
loven i praksis.

Indsats for de fiskeriafhængige kommuner
I forbindelse med gennemførelsen af regeringens 'Vækststrategi' er
der afsat i alt 45 mio. kr. til at foretage en særligt målrettet indsats for
at forbedre vilkårene i 4 særligt fiskeriafhængige kommuner; Hanst
holm, Holmsland, Thyborøn-Harboøre og Ulfborg-Vemb. Den 26.
januar 2004 offentliggjorde vækstsamarbejdet for de fiskeriafhængige
områder en strategi for de kommende års udvikling i områderne. Det
fremgår heraf, at der skal satses på fire indsatsområder: erhvervs
mæssig omstilling og fornyelse, uddannelse og kompetenceudvikling,
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bosætning og turisme. Ved ansøgningsrunden den 1. oktober 2004
har direktoratet modtaget en række ansøgninger om støtte fra hen
holdsvis art. 33-midlerne og FlUF-midlerne. Det er endnu for tidligt at
sige, om de afsatte midler ubeskåret anvendes på de 4 særligt udpe
gede kommuner eller om eventuelle restmidler kan ansøges af andre
fiskeriafhængige områder.

5.5 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Regionale vækstmiljøer
Ordningen Regionale vækstmiljøer har været en treårig forsøgsord
ning for perioden 2001-2003, hvor der i alt er blevet igangsat i alt 17
regionale vækstmiljøer spredt over hele landet. Formålet med regio
nale vækstmiljøer har været at fremme udvikling og vækst i især små
og mellemstore virksomheder, der har begrænsede ressourcer til selv
at innovere, hjemtage ny viden og udvikle deres medarbejdere.
Jysk-fynske It-satsning
For at hjælpe med at realisere det potentiale, der ligger i øget itanvendelse i virksomhederne i Vestdanmark, har regeringen for peri
oden 2002-2005 oprettet Den Jysk-fynske It-satsning Undersøgelser
har vist, at virksomhederne i de større byer, primært København og
Århus, er langt fremme i arbejdet med at integrere ny teknologi i de
res arbejdsgange. Denne udvikling er ikke lige så udbredt i provins
byerne og landdistrikterne. Med en investering på 187 mio. kr. til en
regional indsats for Jylland-Fyn er det regeringens mål at bidrage til
at rette op på dette forhold.

”Viden flytter ud” Handlingsplan for en højteknologisk udvikling i regi
onerne
Regeringen har i september 2004 præsenteret en ny regional hand
lingsplan, der skal medvirke til at give alle landets regioner bedre for
udsætninger for at skabe højteknologisk og videnbaseret vækst.
Handlingsplanens otte initiativer har særlig fokus på at sikre videntil
førsel til områderne uden for storbyerne. Heriblandt er to nye initiati
ver: regionale teknologicentre (Centres of Expertice) og regionale
videnpiloter. Regionale Teknologicentre skal styrke de regionale
kompetencer af særlig betydning for det regionale erhvervsliv og fun-
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gere som bindeled mellem forskningen og de regionale små og mel
lemstore virksomheder. Initiativet bygger videre på de gode erfaringer
fra forsøgsordningen "Regionale vækstmiljøer". Regionale videnpilo
ter er et initiativ, der sigter på at få flere højtuddannede ud i mindre
virksomheder uden for storbyområderne, for at øge deres innovation.
Regeringen har på finanslovsforslaget for 2005 afsat i alt 130 mio. kr.
i perioden 2005-2008 til gennemførelse af disse to initiativer.

Digital infrastruktur
Bredbånd kan have betydning for fastholdelsen og tiltrækningen af
både borgere og virksomheder i tyndtbefolkede områder. God digital
infrastruktur sikrer hjemmearbejdspladser og gode erhvervsvilkår. ITog Telestyrelsen har i oktober 2004 offentliggjort en kortlægning af
bredbånd i Danmark, der giver en status pr. medio 2004 på kommu
neniveau. Kortlægningen viser blandt andet, at udbredelsen af bred
bånd er steget markant i alle dele af landet inden for det seneste år,
og at 96 pct. af samtlige husstande og virksomheder har adgang til
ADSL. Sammenlignet med andre lande har Danmark en høj tilgænge
lighed af bredbåndsinfrastruktur på landsplan. En god bredbåndsin
frastruktur er med til at understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling i
lokalsamfundene ved bl.a. at fastholde og tiltrække virksomheder og
borgere.

5.6 Trafikministeriet
Særlig servicevejvisning
Trafikministeriet indførte i februar 2004 nye regler for "særlig service
vejvisning", som er brugerfinansieret vejvisning til virksomheder i det
åbne land. De nye regler skaber mulighed for, at virksomhederne i
det åbne land, fx gårdbutikker, keramikværksteder, antikvariater, ha
vecentre m.fl., kan hjælpe deres kunder med at finde vej til butikken
ved brug af vejvisning. Dermed får mange erhvervsdrivende en lovlig
mulighed for servicevejvisning. Ordningen er fuldt ud brugerfinansie
ret. Ansøgning om særlig servicevejvisning skal indgives til den lokale
vejbestyrelse, på hvis vej man ønsker vejvisningen opsat.
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Postområdet
I juni 2004 er der - med bred tilslutning blandt Folketingets partier vedtaget en ny postlovgivning (lov nr. 472 af 9. juni 2004 om postbe
fordring). Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at målsæt
ningen er at fastholde en god basal postservice i Danmark. Det skal
således sikres, at alle dele af landet fortsat får leveret postydelserne
af en god kvalitet og til rimelige priser.
Med loven er der bl.a. indført nogle minimumskrav til, hvordan Post
Danmark skal organisere nettet af postbetjeningssteder. Minimums
kravene skal sikre, at der også fremover er et landsdækkende net af
postbetjeningssteder med en hensigtsmæssig regional fordeling ved
at der stilles krav om:

•
•

•

•

mindst ét betjeningssted med fuld service i hver kommune
(i henhold til den nuværende kommunestruktur)
mindst ét betjeningssted med fuld service i byer med over
5.000 indbyggere kombineret med et krav om, at brugerne
maksimalt må have 5 km til betjeningsstedet
i byer med mellem 2.000 og 5.000 indbyggere hvor der i
dag er et betjeningssted med fuld service, kan Post Dan
mark ikke nedlægge betjeningsstedet
i mindre byer og i landdistrikterne, som betjenes enten af
postbetjeningssteder eller landpostbudet, kan betjenings
steder ikke nedlægges, hvis dette indebærer, at brugerne
dermed får forøget afstanden til nærmeste betjeningsste
der med mere end 10 km.

”Fuld service” betyder, at betjeningsstedet udfører alle postforretnin
ger samt ind- og udbetalinger, så længe BG Bank A/S har en aftale
med Post Danmark om at udføre ind- og udbetalinger. Post Danmark
afgør, om de selv vil drive betjeningsstedet eller driften skal varetages
af fx en købmand eller en brugs.

Landpostbudet vil fortsat fungere som et ”rullende posthus”, som bå
de foretager omdeling og indsamler breve og pakker, sælger frimær
ker samt varetager ind- og udbetalinger. Som hidtil skal Post Dan-
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mark inddrage de lokale interessenter i form af høringer, forinden der
træffes beslutning om ændringer i postbetjeningsnettet. Desuden skal
Post Danmark én gang årligt rapportere om den hidtidige udvikling og
den forventede udvikling i nettet.
5.7 Undervisningsministeriet
Udviklingsprogrammet ”En skole i bevægelse”
Udviklingsprogrammet ”en skole i bevægelse” blev igangsat i 2003 og
forventes afsluttet i august 2007. Formålet med programmet er at
klargøre forventningerne, stille krav og give støtte til den fortsatte
udvikling af kvaliteten i den fælles folkeskole. Der er igangsat
udviklings- og forøgsarbejde inden for syv områder, hvoraf
indsatsområdet ”lokale løsninger” er af særlig relevans for udviklingen
af landdistrikter. Ordningen vedrører mindre skoler med op til 150
elever i landdistrikter og mindre bymæssige bebyggelser med op til
900 indbyggere.
Udviklingsprogrammet giver kommunerne mulighed for - gennem
forsøgsvirksomhed - at skabe fleksible lokale løsninger. Der gives
mulighed for forsøgsarbejde inden for følgende fire områder:

•
•

•
•

Bibliotekstilbud: Forsøg med kombi-biblioteker, herunder
samarbejde mellem skolebibliotek og folkebibliotek.
Fælles ledelse: Forsøg med fælles ledelse for flere skoler og
evt. fælles skolebestyrelse.
Skoledistrikter: Forsøg med fastlæggelse af mål og rammer
for skoledistrikter på kommunalt plan
Samdrift mellem skole og dagtilbud: Forsøg med fælles ledel
se og fælles bestyrelse.

5.8 Økonomi- og Erhvervsministeriet
Regionale vækstsamarbejder
Med Den Regionale Vækststrategi fra maj 2003 inviterede regeringen
udvalgte yderområder til et samarbejde for at sikre vækst i områder
ne. Samarbejderne skal tage hånd om de udfordringer, som yderom
råderne står overfor. Regeringen har årligt afsat 20 mio. kr. i årene
2003-2005 fra Konkurrenceevnepakken til styrkelse af væksten i yd-
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reområderne, og der er i alt etableret ni vækstsamarbejder. Alle
vækstsamarbejder vil med udgangen af 2004 have udarbejdet en
erhvervsudviklingsstrategi. De fleste af vækstsamarbejderne har lige
ledes igangsat en række konkrete initiativer bl.a. ved hjælp af Konkur
renceevnemidlerne, som skal understøtte strategien.

På finansloven for 2005 er der afsat yderligere 10 mio. kr. årligt i peri
oden 2005-2008 til brobygningsprojekter i yderområderne.

Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejder en række tværgående ana
lyser baseret på de fælles udfordringer, som yderområderne står
overfor. For det første en indsats for at fastholde og tiltrække borgere.
Dette har stor prioritet i vækstsamarbejderne og derfor er der gen
nemført en bosætningsanalyse, som skal tilvejebringe viden om mo
bilitet og bosætning i yderområderne samt give inspiration til lokale
bosætningsstrategier. Analysen er pt. ved at blive præsenteret for de
enkelte vækstsamarbejder. For det andet en indsats for at udvikle et
redskab, som kan måle det regionale kompetenceniveau. For yder
områderne især, kan det være svært at have et udbud af arbejdskraft,
der harmonerer med den efterspørgsel af kompetencer, som regio
nernes virksomheder har. På den baggrund har Erhvervs- og Bygge
styrelsen igangsat et arbejde med at få udarbejdet regionale kompe
tenceregnskaber for både faglige og ikke faglige kompetencer. Dette
skal give politikere, erhvervsledere, erhvervsfremme-, arbejdsmar
keds- og uddannelsesaktører en fælles viden om områdets kompe
tencer, og som kan anvendes i den fremtidige strategiske udvikling.
For at sikre en koordineret statslig indsats for yderområderne, er der
nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af
Fødevareministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Viden
skabsministeriet, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet,
Miljøministeriet, Kulturministeriet, Trafikministeriet og Økonomi- og
Erhvervsministeriet/Erhvervs- og Byggestyrelsen. Sidstnævnte vare
tager formandskabet i arbejdsgruppen.
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5.9 EU programmer med relevans for landdistrikterne
Fødevareministeriet administrer tre EU programmer, som har rele
vans for landdistriktsudviklingen. Det er Landdistriktsprogrammet,
Leader+ samt FlUF-sektorprogrammet.
Landdistriktsprogrammet
Tiltag: Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdi
strikterne (landdistriktsstøtteloven). Hovedparten af lovens bestem
melser trådte i kraft i 2000. Foranstaltningen til fremme af tilpasnin
gen og udviklingen af landdistrikterne blev iværksat i løbet af foråret
2001. Lovens initiativer gennemføres i programperioden 2000-2006.
Hovedformålet med landdistriktsprogrammet er at sikre en bæredyg
tig udvikling af landdistrikterne, som kan medvirke til at løse de naturog miljørelaterede problemer, der er forbundet med disse aktiviteter
samtidig med, at jordbrugets og skovbrugets positive bidrag til be
skæftigelsen og samfundsøkonomien forstærkes. Den bæredygtige
udvikling af landdistrikterne har henholdsvis et socialt, et økonomisk
og et miljømæssigt sigte.

På baggrund af en analyse af landdistrikternes økonomiske og socia
le vilkår er der opstillet 3 områder, hvor en konkret indsats vurderes
nødvendig. Det er forbedring af levevilkårene i landdistrikterne, udvik
ling af nye og bedre produkter samt integration af miljø, natur og kul
turmiljø i jord- og skovbruget. Målsætningerne søges realiseret gen
nem en række støtteforanstaltninger, der bidrager til en bæredygtig
udvikling af landdistrikterne. Fødevareministeriet har det overordnede
ansvar for gennemførelse af landdistriktsforanstaltningerne og admi
nistrerer støtteordningerne under programmet, bortset fra skovbrugs
foranstaltningerne, der administreres af Miljøministeriet. Det forven
tes, at programindsatsen vil lede til forbedret indkomstdannelse og
øget beskæftigelse i landdistrikterne. Derudover forventes gennemfø
relsen af støtteforanstaltningerne at realisere en betydelig miljøeffekt
samt positive miljømæssige synergieffekter som følge af en integreret
og sammenhængende landdistriktspolitik. Det forventes desuden, at
de økonomiske og miljømæssige effekter generelt vil forbedre levevil
kårene i landdistrikterne.
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Der er i 2003 gennemført en EU-fastsat midtvejsevaluering af landdi
striktsprogrammet i 2003 med henblik på vurdering og tilpasning af
programmet. Den overordnede konklusion af midtvejsevalueringen er,
at landdistriktsprogrammet er et yderst relevant program, hvor mål
sætningerne afspejler de behov og problemer, der gør sig gældende i
de danske landdistrikter. Dog fremstår programmet ikke som et stra
tegisk og sammenhængende program, der sikrer optimal udnyttelse
af ressourcerne gennem synergi og additionalitet. Programmets re
sultater og effekter vurderes under et som værende tilfredsstillende,
dog med stor variation de enkelte ordninger imellem. Derudover
rummer evalueringen en lang række anbefalinger omkring program
mets videre fremdrift.
Følgende foranstaltninger er omfattet af det danske landdistriktspro
gram: tilskud til efteruddannelse, tilskud til jordbrugere på mindre øer,
tilskud til miljøvenligt jordbrug, herunder miljøvenlige jordbrugsforan
staltninger, økologisk jordbrugsproduktion, demonstrationsprojekter
samt plantning af læhegn, tilskud til forbedring af forarbejdningen og
afsætningen af jord- og skovbrugsprodukter, tilskud til jordfordeling,
tilskud til skovbrugsforanstaltninger samt tilskud til fremme af tilpas
ningen og udviklingen af landdistrikterne.
LEADER+ programmet
Tiltag: Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdi
strikterne (landdistriktsstøtteloven).

Bekendtgørelsen om fællesskabsinitiativet LEADER+ trådte i kraft
den 10. november 2001. Kommissionens formelle godkendelse af det
danske LEADER+ program forelå den 27. august 2001. Det overord
nede mål med LEADER+ initiativet i Danmark er gennem støtte til
lokale aktionsgrupper at give mulighed for at arbejde med integrerede
og bæredygtige indsatser og derved bidrage til at skabe nye arbejds
pladser og sikre landdistrikternes fremtid som levende erhvervsaktive
samfund. Indsatsen under LEADER+ initiativet skal fremme nyska
bende ideer og have pilotkarakter. Initiativet skal tilskynde til iværk
sættelse af originale strategier for en integreret bæredygtig udvikling
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med det formål at afprøve nye former for udnyttelse af natur- og kul
turarven, styrkelse af det økonomiske miljø for at bidrage til at skabe
arbejdspladser samt forbedring af samfundets organisationsevne.
Samarbejde skal være et grundlæggende element i LEADER+ initia
tivet. Samarbejde kan finde sted mellem de interesser, der er repræ
senteret i de lokale aktionsgrupper og mellem de offentlige myndig
heder på lokalt, regionalt, statsligt og EU-niveau. Der kan endvidere
blive etableret samarbejde mellem landdistrikter i samme medlems
land og mellem landdistrikter i forskellige medlemslande, også med
grupper uden for EU. LEADER+ programmet administreres på det
lokale
niveau
af
12
udvalgte
lokale
aktionsgrupper,
der udgør sammenslutninger af lokale private interesser og offentlige
myndigheder. De 12 grupper ligger alle i landets udkantsområder og
dækker en fjerdedel af landets areal, men i disse områder bor der kun
ca. 13 pct. af landets befolkning.

Der er i 2003 gennemført en EU-fastsat midtvejsevaluering af LEADER+ programmet med henblik på vurdering og tilpasning af pro
grammet. Den overordnede konklusion er, at LEADER+ programmet
- efter visse startvanskeligheder - er kommet nogenlunde i gang og
viser, specielt for så vidt angår anvendelsen af LEADER+ metoden
tilfredsstillende foreløbige resultater. Endvidere konkluderes det, at
de foreløbige programeffekter af LEADER+ programmet efter om
stændighederne må betegnes som tilfredsstillende. Derudover rum
mer evalueringen en lang række anbefalinger omkring programmets
videre fremdrift. Anbefalingerne retter sig både mod direktoratet, Net
værkscenteret og de lokale aktionsgrupper.
Beskrivelse af forslag til ny landdistriktsforordning 2007-2013
Kommissionen har ved KOM 490 af 14. juli 2004 fremsendt forslag til
Rådets forordning om støtte til landdistriktsudvikling fra den Europæi
ske Landbrugsfond for Landdistriktsudvikling.

Forordningsforslaget dækker programperioden 2007-2013 og skal
afløse den nugældende Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte
til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og
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Garantifond for Landbruget (landdistriktsforordningen). Landdistrikts
forordningen udgør EU-grundlaget for de nationale landdistriktspro
grammer, som medfinansieres af EU. Ifølge forordningsforslaget er
det overordnede formål at fremme en bæredygtig udvikling af landdi
strikterne i forlængelse af indkomst- og markedspolitikken under den
fælles landbrugs- og samhørighedspolitik.
Aktiviteterne skal rette sig mod følgende målsætninger: forbedring af
landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne igennem støtte til om
strukturering, forbedring af miljøet og forholdene i landdistrikterne
gennem støtte til arealforvaltning inden for landbrug og skovbrug og
forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og fremme af diversifice
ring af de økonomiske aktiviteter.

Forordningsforslagets politik skal ifølge Kommissionen baseres på
følgende grundprincipper: komplementaritet, samhørighed og lighed,
partnerskab, subsidiaritet samt ligestilling mellem mænd og kvinder.
Det fremgår af forordningsforslaget, at Kommissionen bemyndiges til
at fastlægge strategiske retningslinjer for forberedelsen og gennemfø
relsen af programmeringen samt de fælles EU-strategiske prioriteter
for gennemførelsen af hver af de tre tematiske akser: 1) Landbrugets
og skovbrugets konkurrenceevne, 2)Arealforvaltning og beskyttelse af
miljøet og naturen samt 3) Forbedring af livskvaliteten og den øko
nomiske aktivitet i landdistrikterne. Hertil kommer, at der i alle landdi
striktsprogrammer skal indgå et såkaldt LEADER-element til gennem
førelse af lokale aktionsgruppers lokale udviklingsstrategier. Derved
indarbejdes det eksisterende fællesskabsinitiativ LEADER+ for 20002006 i landdistriktsprogrammerne fra 2007.

Medlemslandene udarbejder en strategisk plan for den nationale
landdistriktspolitik, hvori der redegøres for sammenhængen med Fæl
lesskabets strategi og de nationale og regionale strategier. Inden for
rammerne af såvel EU-strategien som den nationale strategi skal
medlemslandene udarbejde et eller flere landdistriktsprogrammer for
hele programperioden 2007-2013.
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Programmet skal udarbejdes efter høring af partnerskabet mellem
statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer
og andre relevante parter.

FIUF sektorprogrammet
Tiltag: Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren,
som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000, jf. lovbekendtgørelse nr.
316 af 3. maj 2001.
Loven trådte delvist i kraft den 1. januar 2001, jf. bekendtgørelse nr.
1063 af 5. december 2000 og i sin helhed ved bekendtgørelse nr. 266
af 19. april 2001. Hovedparten af lovens initiativer er gennemført.
Lovens sigte er at fremme strukturudviklingen i fiskerisektoren gen
nem tilskud til blandt andet nyskabende og udviklende projekter. Der
lægges vægt på fornyelse og modernisering af fiskeriflåden, hvor der
blandt andet tilskyndes til investeringer i fangstbehandling, sikkerhed
og arbejdsmiljø. I programperioden 2000-2006 lægges der vægt på,
at FIUF kan bidrage til opfyldelsen af tre strategiske målsætninger om
bæredygtighed, kvalitet og en styrket produktivitet. Målsætninger
ne søges realiseret gennem følgende støtteforanstaltninger: ophug
ning af fartøjer inden for særlige områder og i specifikke fiskerier,
justering af fiskeriindsatsen ved at udtage bevaringsværdige fartøjer
til anden anvendelse end fiskeri, modernisering af fiskerfartøjer, ny
bygning af fiskerfartøjer, udvikling af akvakulturerhvervet, forarbejd
ning, afsætningsfremme, fiskerihavnes faciliteter, kollektive foran
staltninger, pilot- og demonstrationsprojekter samt teknisk bistand.
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Bilag 6. Vedtagelse 85 fra Folketingsdebatten den
22. april 2003.
V 85. Af Marianne Pedersen (V), Poul Nødgaard (DF) og Else Theill
Sørensen (KF).
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