
Landbruget er stærkt afhængigt af, at landets 

kommuner bidrager til at skabe gode ramme-

vilkår for erhvervet. 189.000 er beskæftiget 

i fødevareklyngen, som udgør over 10 pct. af 

arbejdspladserne i land- og yderkommuner. Det 

er arbejdspladser, som skaber vækst og velstand 

uden for storbyerne, og som er afgørende for 

sammenhængskraften og stærke lokalsamfund.

I forbindelse med det kommende kommunal-

valg d. 16. november 2021 har Landbrug & 

Fødevarer foretaget en ny undersøgelse, der ta-

ger temperaturen på landmændenes holdninger 

til den kommunale service og samarbejdet med 

kommunen. Landmandsbarometeret giver et 

vigtigt indblik i, hvordan landmændene oplever 

både det kommunale serviceniveau samt orga-

niseringen af kommunale sagsgange, hvor flere 

af landbrugets rammevilkår reguleres.

Barometeret undersøger landmændenes 
tilfredshed med den kommunale service på 
i alt 12 specifikke og generelle områder:

• Overordnet tilfredshed

• Om det er blevet lettere at drive 

 landbrug de seneste 10 år

• Generelle produktionsvilkår

• Understøttelse af livet på landet

• Jobmatch mellem jobsøgende og ledige  

 stillinger i landbruget

• Vedligeholdelse af kommunale veje

• Sagsbehandling ved ansøgning om hhv. 

 byggetilladelser og miljøgodkendelser

• Regulering og vedligeholdelse af vandløb

• Benyttelse af multifunktionel jordfordeling

• Udtagning af lavbundsjord

• Etablering af vådområder

Rapporten lister de ti kommuner, som ligger 

i top når det kommer til landmændenes over-

ordnede tilfredshed, og samtidig kåres en top-

10 over kommuner, hvor landmændene vurde-

rer, at det er blevet lettere at drive landbrug de 

sidste 10 år. Til sidst listes en række væsentlige 

andre nedslagspunkter fra undersøgelsen.
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Tabel 1. 
Kommuner, hvor flest landmænd 
i høj eller meget høj grad er 
tilfredse med den kommunale 
service overordnet set.

1. Lemvig  66,7%

2. Varde   56,0%

3. Jammerbugt  52,6%

4. Vejen   52,0%

5. Skive   47,4%

6. Ringsted  45,5%

7. Herning  45,1%

8. Vesthimmerland 45,0%

9. Tønder  44,7%

10. Vejle   44,4%

Gennemsnit   27,5%
Kilde: Landsmandsbarometeret 2021.

Der er stor variation i landmændenes tilfreds-

hed fra kommune til kommune, hvilket indi-

kerer, at betingelserne for at drive landbrug er 

meget forskellige afhængigt af, hvor i landet 

bedriften ligger. I Tabel 2 fremgår de ti kom-

muner, hvor flest landmænd synes, at det er 

blevet lettere at drive landbrug de sidste ti år.

Om undersøgelsen
Resultaterne er baseret på en online spørge- 

skemaundersøgelse udarbejdet af videns- 

og innovationshuset SEGES, som er en del 

af Landbrug & Fødevarer. Der er indsamlet 

1.500 interviews blandt danske landmænd i 

perioden 31. maj – 7. juni 2021.

Lemvig Kommune helt i top

Undersøgelsen viser, at Lemvig Kommune er 

den absolutte topscorer, når det kommer til 

landmænds generelle tilfredshed med den kom-

munale service. I kommunen, hvor fødevarek-

lyngen udgør 18,7 pct. af arbejdspladserne 

(2019), angiver 66,7 pct. af landmændene, at de 

i høj eller meget høj grad er tilfredse. Det er en 

markant ros til kommunen, der i den grad di-

stancerer sig fra landsgennemsnittet, hvor 

27,5 pct af landmændene giver udtryk for at 

være tilfredse i høj eller meget høj grad. 

Med 9 ud af 10 pladser dominerer Jylland top-

10-listen over kommuner med størst generel 

tilfredshed; kun Ringsted Kommune på Midt-

      sjælland bryder mønsteret med en femtep-

lads. 

Ser man på, hvor det i løbet af de seneste ti 

år er blevet lettere at drive landbrug, topper 

Samsø Kommune listen. Her angiver 1/3 af de 

adspurgte landmænd, at det i høj eller meget 

høj grad er blevet lettere at drive landbrug mod 

et landsgennemsnit på 6,7 pct. Også her domi-

neres top-10-listen af jyske kommuner med 

undtagelse af Faxe Kommune på Sydsjælland, 

som indtager 3. pladsen. 

Tabel 2. 
Kommuner, hvor flest landmænd 
synes, at det i høj eller meget 
høj grad er blevet lettere at drive 
landbrug i deres kommune de 
sidste ti år.

1. Samsø   33,3%

2. Lemvig  20,0%

3. Faxe   18,2%

4. Viborg  16,3%

5. Sønderborg  16,1%

6. Skive   15,8%

7. Vesthimmerland 15,0%

8. Vejle   14,8%

9. Frederikshavn 12,5%

10. Norddjurs  12,5%

Gennemsnit     6,7%
Kilde: Landsmandsbarometeret 2021.

Desværre viser undersøgelsen også, at mange 

danske landmænd ikke er tilfredse med servi-

ceniveauet i kommunerne. Dette er særligt på 

serviceområder, som landmændene anser for at 

være vigtige, såsom regulering og vedligehold-

else af vandløb samt hurtig og smidig sagsbe-

handling af miljøgodkendelser. For eksempel 

mener næsten hver fjerde danske landmand, 

at kommunen i enten lav eller meget lav grad 

understøtter hurtig og smidig sagsbehandling. 

Hvor er landmændene mest tilfredse med 
den kommunale service?

Samtidig finder undersøgelsen, at hver tredje

danske landmand mener, at kommunens

understøttelse af landbrugets produktionsvilkår

ikke er tilstrækkelig. Tendensen er beklageligvis

nedadgående, idet 49 pct. af danske landmænd

synes, at det ikke er blevet lettere at drive land-

brug i deres kommune de sidste ti år, mens 6,7

pct. som nævnt synes, at det er blevet lettere.
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Figur 1. 
Kommuner med den største 
andel af beskæftigede inden for 
fødevareklyngen i 2019

Ser man på de fem kommuner med den højeste 

andel af beskæftigede inden for fødevare-

klyngen, er fire af dem heldigvis at finde på én 

eller begge top-10-lister ovenfor. Dette vidner 

om om en vis proportionalitet mellem størrels-

en på landbrugserhvervet i kommunen og kvali-

teten af den kommunale service på området. 

Alle landmænd har dog ret til god kommunal 

service. Ingen landmænd må opleve ringere 

rammevilkår, fordi de er bosat i en kommune, 

hvor landbruget fylder forholdsvis mindre.

Hvorfor er den kommunale 
service vigtig?
I 2019 var 63.000 beskæftiget i primærpro-

duktionen (landbrug og gartneri), 125.000 i 

landbrugskomplekset (primærproduktion 

og forarbejdning) og 189.000 i den bredere 

fødevareklynge (primærproduktion, fiskeri, 

forarbejdning og følgeerhverv). Samtidig er 

50.000 beskæftiget uden for klyngen i afledte 

støtteerhverv. Én arbejdsplads i primærsek-

toren skaber to i afledte erhverv. Derfor er det 

afgørende, at vores kommuner bidrager til at 

skabe gode rammevilkår, for at erhvervet kan 

stortrives, så de mange arbejdspladser fasthol-

des, og så Danmark fortsat kan producere 

nogle af verdens bedste og mest klimaeffektive 

fødevarer.

Fødevareklyngen udgør desuden 10,2 pct. af 

den samlede beskæftigelse i de danske land- 

og yderkommuner. Hele 94.700 af klyngens 

189.000 arbejdspladser findes her, og derfor er 

vi med til at holde liv i yderområderne, når vi 

understøtter fødevareklyngens arbejdspladser.

Figur 2. 
Fødevareklyngens andel af kom-
munernes samlede beskæftigelse 
i 2019

Andre væsentlige pointer fra 
undersøgelsen
Undersøgelsen måler landmændenes hold-

ninger til den kommunale service på 12 forskel-

lige parametre. Her opsummeres de væsentlig-

ste fund:

• Ud af otte forskellige valgmuligheder er de  

 tre vigtigste kommunale serviceområder  

 ifølge danske landmænd:

 1. Regulering og vedligeholdelse af  

  vandløb

 2. Hurtig og smidig sagsbehandling af  

  miljøgodkendelser

 3. Hurtig og smidig sagsbehandling ved  

  ansøgning om byggetilladelser

• Kun 18 pct. af danske landmænd mener, at  

 kommunen i høj eller meget høj grad under- 

 støtter etablering af vådområder.

• Ifølge 46 pct. af danske landmænd er kom- 

 munens understøttelse af regulering og  

 vedligeholdelse af vandløb ikke tilstrækkelig  

 (angiver lav eller meget lav grad af kommu- 

 nal understøttelse på området).

• Ifølge 24 pct. af danske landmænd sikrer  

 kommunen ikke en hurtig og smidig sagsbe- 

 handling af miljøgodkendelser (angiver lav  

 eller meget lav grad af kommunal under- 

 støttelse på området).

• 29 pct. af danske landmænd synes, at kom- 

 munens understøttelse af landbrugets  

 generelle produktionsvilkår er utilstrækkelig  

 (angiver lav eller meget lav grad af kommu- 

 nal understøttelse på området).

• 39 pct. af danske landmænd synes, at kom- 

 munen i meget lav eller i lav grad understøt- 

 ter vedligeholdelsen af kommunale veje.

• Næsten halvdelen (49 pct.) af danske land- 

 mænd synes ikke, at det er blevet lettere  

 at drive landbrug i kommunen de sidste ti år.  

 Under syv pct. synes, at det er blevet lettere.
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