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Den regionale balance i Danmark er udfordret, trods 
en række politiske tiltag. I det fortsatte arbejde med at 
løse denne udfordring er det nødvendigt, at man tager 
i betragtning, at udviklingen uden for de store danske 
byer ikke alene afhænger af, om fødevareklyngen og 
andre erhverv giver danskerne noget at leve af. Den 
afhænger også af, at der uden for de store byer er noget 
at leve for! 

Med dette oplæg peger Landbrug & Fødevarer på en 
række forslag til politikerne, som hver for sig og samlet 
vil bidrage til en bedre balance. Vi ønsker at sikre, at det 
også fremover, og i stadig højere grad, er attraktivt at 
bo, leve, arbejde og etablere sig uden for de større byer. 
Ligesom vi mener, at de mennesker og virksomheder, 
der bor i de dele af Danmark, hvor der er lidt længere til 
naboen, skal anerkendes som den kæmpe ressource, de 
er. De bidrager til væksten i Danmark – og til, at der fort-
sat er liv på landet, også udenfor feriesæsonen. 

Denne udvikling er ikke bare nyttig, den er nødvendig, 
for at sammenhængskraften i Danmark kan bevares. I 
landbrugs- og fødevareerhvervet ser vi os selv som en 
central spiller i den forbindelse. Der er masser af liv 
uden for de store byer – men der er også brug for en 
vision for, hvordan vi i fremtiden får skabt et Danmark i 
balance. 

Vores vision er: 

Uden liv ingen vækst, og uden vækst intet liv. Liv og 
vækst er hinandens forudsætning, og det tydeliggør 
behovet for at anlægge et bredt perspektiv, når udviklin-
gen uden for de store byer skal fremmes. 

Med udgangspunkt i den gensidige afhængighed mel-
lem liv og vækst har Landbrug & Fødevarer udarbejdet 
en række politikforslag, der ligger uden for det snævert 
fødevarerelevante, og hvor visionen om ”Mere liv uden 
for de store byer” er pejlemærket. 

I en tid, hvor hver en femøre vendes, har vi tilstræbt at 
komme med udgiftsneutrale forslag. Forslagene komple-
menterer og supplerer den række af tiltag, som for nylig 
er taget fra politisk hold, bl.a. aftalen om vækst i hele 
Danmark, moderniseringen af planloven og rækken af 
initiativer på uddannelsesområdet.
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den sande historie om livet 
uden for de store byer
BEBOERNE FLYGTER OG SKOLERNE LUKKER PÅ STRIBE, MENS LANDMANDEN ER VED 
AT GÅ KONKURS, OG ARBEJDSPLADSERNE FORSVINDER. SÅDAN TEGNES BILLEDET AF 
LIVET UDEN FOR DE STORE BYER I DANMARK OFTE I DEN DANSKE DEBAT – MEN DET 
ER ET BILLEDE UDEN NUANCER. OG NUANCER ER DER BRUG FOR 

Danmarks yderområder har i mange år været 
talt ned. Langt ned under gulvbrædderne. 
Der er behov for, at der sker et skifte i, hvor-
dan vi taler om mulighederne uden for de 
store byer. For kun på den måde kan vi få sat 
skub i udviklingen og få skabt den nødvendi-
ge balance. 

Den gode fortælling og udvikling skabes i 
samarbejde mellem borgere, virksomheder, 
myndigheder og ildsjæle i lokalområderne. 
Landbrug & Fødevarer vil gå i spidsen for 
den brede dialog og det helhedsorienterede 
syn på den fremtidige udvikling uden for de 
større byer. 

For at kunne gøre det, har vi blandt andet 
haft nedsat et advisory board med medlem-
mer med vidt forskellig baggrund, herunder 
kulturpersoner, repræsentanter fra den 
finansielle sektor, forskere, lokale erhvervs-
drivende, borgmestre m.fl. Advisory boardet 
blev nedsat for at skabe et forum for ideud-

veksling og for at få bred og alsidig inspirati-
on til, hvordan det fortsatte gode liv uden for 
de store byer kan sikres. 

Vores ønske om en bred debat har også 
affødt fem regionale debatmøder, hvor vi 
drøftede regionale muligheder og udfordrin-
ger med en bred og mangfoldig deltager- 
skare. Både advisory boardet og de regionale 
debatmøder har givet inspiration til flere af 
forslagene i dette oplæg.

At vi anlægger en bredere helhedsbetragt-
ning på vores land er en forudsætning for at 
skabe et Danmark i balance. Som samfund 
skal vi være opmærksomme på, at beslutnin-
ger ét sted har betydning andre steder lokalt 
og regionalt – både positive og negative. 

I ambitionen om mere liv og bedre balance 
er det vigtigt, at der skabes klarhed og åben-
hed om de politiske prioriteringer – både de 
der har positiv, og de der har negativ effekt. 

Årligt laves en Regional- og landspolitisk 
redegørelse. Den gør status over situationen 
i yderområderne. Den indeholder beskrivel-
se af den demografiske udvikling og over-
blik over de positive politiske tiltag, der er 
foretaget til fordel for disse områder. Men 
redegørelsen bør tegne det fulde billede og 
også inddrage forhold og beslutninger, der 
har haft negative konsekvenser for de pågæl-
dende områder. Ved at være opmærksom 
herpå, vil vi komme nærmere den sande, 
nuancerede fortælling, som er en nødven-
dig forudsætning for at skabe et Danmark i 
balance.
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Regionale konsekvenser  
skal tydeliggøres

• Nye lovforslag skal  
– i modsætning til i dag –  
tydeligt redegøre for forslagets 
regionale konsekvenser, så det 
bliver lettere for politikerne at 
vurdere lovforslagets samlede 
konsekvenser.

Mere fuldendt billede  
af status i yderområderne

• Den årlige Regional- og land- 
distriktspolitiske redegørelse  
bør også beskrive forhold, der  
har haft en negativ effekt for  
yderområderne.
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bedre adgang til kvalificeret 
arbejdskraft i hele landet

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er i sti-
gende omfang et problem for mange dan-
ske produktionsvirksomheder. Det ses i for-
hold til rekruttering af medarbejdere med 
de rette faglige kvalifikationer og i forhold 
til at kunne tiltrække medarbejdere til de 
geografiske yderområder, hvor størstedelen 
af produktionsvirksomhederne, herunder 
primærlandbruget, er placeret. 

Det er en paradoksal situation, hvor der er 
stigende mangel på kvalificeret arbejds- 
kraft samtidig med, at der er store grupper 
af mennesker på offentlig forsørgelse, som 
har svært ved at få fodfæste på arbejds-
markedet. 

Hvis hele Danmark fortsat skal have et 
konkurrencedygtigt og dynamisk arbejds-
marked, skal virksomhederne sikres bedre 
adgang til kvalificeret arbejdskraft. Land-
brug & Fødevarer mener derfor, at flere skal 
i job frem for at være på passiv forsørgelse, 
at den geografiske mobilitet på arbejds-
markedet skal styrkes og at virksomhed-
erne skal have nemmere adgang til kvalifi-
cerede medarbejdere fra udlandet. 

VIRKSOMHEDERNES ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT ER AFGØRENDE FOR DERES FREMTIDIGE  
PRODUKTION, VÆKSTMULIGHEDER OG DERVED BIDRAG TIL DET LOKALE SAMFUND, DE ER EN DEL AF. 
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Et mere effektivt  
regionalt og lokalt  
beskæftigelsessystem 

• Jobcentrene skal, i samarbejde 
med de Regionale Arbejds- 
markedsråd, opprioritere op- 
kvalificering og uddannelses- 
forløb for ledige inden for de 
fagområder, hvor der er mangel 
på kvalificeret arbejdskraft  
regionalt og lokalt.

Rådighedsreglerne skal 
understøtte, at flere ta-
ger job i yderområderne 

• Rådighedsreglerne skal sikre, 
at ledige både er fagligt og geo-
grafisk mobile og står effektivt 
til rådighed for arbejdsmarke-
det. Derudover skal det sikres, 
at jobformidlingen reelt foregår 
på tværs af kommunerne.

Bedre mulighed for rekrutte-
ring af den nødvendige  
arbejdskraft fra udlandet 

• Positivlisten i jobkortordningen  
bør udvides, så den også omfatter  
faglærte kompetencer på områder, 
hvor der er mangel på arbejdskraft.  
For at gøre ordningen konjunktur- 
regulerende, fastsættes en årlig kvote 
for antallet af opholdstilladelser  
ud fra Beskæftigelsesministeriets  
opgørelser over forgæves rekruttering.

FAKTA: MANGLEN PÅ FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT I AGROINDUSTRIEN

Ca. hver femte virksomhed i agroindustrien oplever problemer med  
at rekruttere faglært arbejdskraft - fx smede, elektrikere og maskinarbejdere,  
og mere end halvdelen af virksomhederne har derfor måttet ansætte  
udenlandsk arbejdskraft for at kunne opretholde deres produktion. 

(Kilde: Landbrug & Fødevarer, 2015)
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uddannelse skal matche 
arbejdsmarkedets behov
DER ER BEHOV FOR FLERE REFORMER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET, DER SIKRER VIRKSOMHEDER ADGANG  
TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT RUNDT I HELE LANDET. UDDANNELSERNES KVALITET HAR FØRSTE PRIORITET, 
MEN RELEVANS OG PLACERING ER OGSÅ VIGTIGE PRIORITETER.  

GEOGRAFISK SPREDNING AF UDDANNELSERNE 

Uddannelsernes placering har betydning for de unges 
flytte- og bosætningsmønstre. Når de unge er flyttet 
til en større uddannelsesby, bliver det ofte vanske-
ligere at flytte tilbage igen. Nærheden til relevante 
uddannelsesinstitutioner har derfor stor betydning 
for virksomhedernes muligheder for at rekruttere den 
efterspurgte arbejdskraft. 

Landbrug & Fødevarer mener, at der bør være større 
fokus på den geografiske spredning af erhvervsuddan-
nelserne samt placeringen af de mellemlange videre-
gående uddannelser. 

Geografisk spredning  
af erhvervsuddannelserne 

• Der skal være en geografisk spredning  
af erhvervsuddannelserne tilpasset 
det lokale arbejdsmarked.
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Placering af de  
mellemlange  
videregående  
uddannelser ud fra  
erhvervslivets behov 

• De mellemlange videregåen-
de uddannelser bør placeres 
med udgangspunkt i erhvervs-
livets behov for arbejdskraft 
og regionale erhvervsmæssige 
styrker. Det kræver stærkere 
intelligent dimensionering og 
akkreditering med udgangs-
punkt i arbejdsmarkedets 
behov. 

De lange  
videregående  
uddannelser skal  
blive i  
universitetsbyerne 

• De lange videregående 
uddannelser skal som ud-
gangspunkt ikke flyttes ud 
fra universitetsbyerne, men 
universiteterne skal styrke 
samspillet med erhvervslivet 
i alle egne af landet, bl.a. med 
afsæt i studentersamarbejde, 
praktikordninger, studenter-
projekter m.v. 
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uddannelse skal matche arbejdsmarkedets behov

BEHOV FOR FLERE ØKONOMISKE INCITAMENTER 

Landbrug & Fødevarer anbefaler, at man øger fokus på brugen af 
økonomiske og reguleringsmæssige instrumenter, der understøtter 
placeringen af korte og mellemlange uddannelser uden for univer-
sitetsbyerne og fremmer de studerendes mobilitet til uddannelser 
uden for de store byer. 

Differentieret befordringstilskud 

• Befordringstilskuddet skal differentieres 
for at fremme mobiliteten til yder- 
områderne. Der skal bl.a. tages højde for,  
at studerende i nogle områder er  
afhængige af transport i egen bil for at 
komme fra bopæl til uddannelsesstedet. 

Reform af taxametersystemet

• Taxametersystemet skal indrettes, så det 
i højere grad understøtter bevarelse eller 
oprettelse af korte og mellemlange  
uddannelser uden for universitetsbyerne. 

FLERE SKAL TAGE  
EN ERHVERVSUDDANNELSE 

Flere fremskrivninger forudser at Dan-
mark skal bruge minimum 50.000 flere 
faglærte i 2025. Og en meget stor del 
af de virksomheder, der efterspørger 
faglært arbejdskraft, er placeret uden for 
de store byer. 

Optaget på de erhvervsfaglige uddannel-
ser skal derfor øges markant de kommen-
de år. Der er en betydelig samfundsmæs-
sig gevinst ved, at flere unge søger ind på 
de erhvervsfaglige uddannelser direkte 
efter 9. og 10. klasse, hvor udsigterne 
til et job efter endt uddannelse i man-
ge tilfælde er større end ved en række 
videregående uddannelser. Derudover 
kan flere voksne flyttes fra arbejdsløshed 
eller ufaglærte job til faglærte job. 

Landbrug & Fødevarer mener, at flere 
unge og voksne skal tage de efterspurgte 
erhvervsuddannelser, hvor der er udsigt 
til mangel på arbejdskraft. Incitamenter-
ne for at tage en erhvervsuddannelse skal 
styrkes, blandt andet med bedre ud-
dannelsesvejledning og mere attraktive 
uddannelsesmiljøer. 
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Bedre uddannelses- 
vejledning

• Eleverne i folkeskolens  
udskoling skal have bedre 
uddannelsesvejledning, hvor 
erhvervsuddannelserne er en 
obligatorisk del.

Mere attraktive  
uddannelsesmiljøer  
på erhvervs- 
uddannelserne 

• Større fokus på at sikre  
attraktive uddannelses- 
miljøer på erhvervsuddannel-
serne, herunder udbredelse af 
campus- og kostskolemiljøer.

FLERE PRAKTIKPLADSER OG 
MINDRE SKOLEPRAKTIK

Der er behov for flere prak-
tikpladser. Erfaringen viser, at 
elever i skolepraktik har vanske-
ligt ved at finde beskæftigelse 
efter endt uddannelse. Med 
trepartsaftalen om tilstrækkelig 
kvalificeret arbejdskraft i hele 
Danmark og praktikpladser, 
er virksomhedernes økonomi-
ske incitamenter til at oprette 
praktikpladser styrket. Men der 
er fortsat behov for en holdbar 
finansiering af skolepraktikken, 
der sikrer, de rigtige incitamen-
ter til at oprette praktikpladser i 
virksomhederne. 

Den kollektive 
finansiering af 
skolepraktikken 
afskaffes

• Den kollektive  
finansiering af  
skolepraktikken via 
Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesBidrag (AUB) 
afskaffes, så udgifterne 
afholdes inden for de 
enkelte brancher af-
hængigt af deres anven-
delse af skolepraktik.
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Erhvervsfremme er en vej til at 
skabe vækst og beskæftigelse, sikre 
udvikling og liv uden for de store 
byer og forbedre kommunernes 
økonomi. Erhvervsfremmesystemet 
har aktører fra eller er finansieret 
af flere ministerier, regioner og 
kommuner. For mange virksom-
heder virker erhvervsfremmesy-
stemet i dag uoverskueligt, og det 
er præget af mange forskellige 
aktører. Erhvervsfremmesystemet 
skal derfor reformeres, så det bedre 
understøtter den lokale og regiona-
le udvikling. 

Virksomhederne efterlyser et trans-
parent, gennemskueligt og fleksi-
belt system, som kan understøtte 
den enkelte virksomhed og dens 
potentiale lige dér, hvor den er –  
geografisk, markedsmæssigt, udvik-
lingsmæssigt. Skal dette opnås, er 
der behov for en gennemgribende 
justering af systemet, og for at det 
løftes til et højere politisk niveau.

erhvervsfremmesystemet  
skal målrettes erhvervslivets behov
DE NATIONALE OG LOKALE RAMMER FOR IVÆRKSÆTTERI, VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE, KLYNGEUDVIKLING M.V. HAR STOR 
BETYDNING FOR DEN SAMLEDE VÆKST OG PRODUKTIVITETSUDVIKLING I DANMARK. ERHVERVSFREMME ER EN BASAL 
NATIONAL KERNEOPGAVE OG SKAL PRIORITERES SOM SÅDAN

LANDBRUG & FØDEVARER MENER, AT 
ET FREMTIDIGT ERHVERVSFREMMESYSTEM 
SKAL:

• Have forstærket fokus på yderområderne  
og de lokale potentialer, ressourcer og  
kvaliteter.

• Være fleksibelt, så det kan tilpasse sig  
erhvervslivets behov.

• Være omkostningseffektivt.

• Sikre at den bedste aktør altid er på opgaven.

• Være gennemskueligt og efterspørgsels- 
orienteret fremfor udbudsorienteret.

• Være uafhængigt af regionale grænser,  
organisationer m.v.

• Understøtte en videnbaseret udvikling.

• Have klare resultatmål for eksisterende  
og nye ordninger og effektvurderes med  
jævne mellemrum.

Den regionale erhvervs- 
fremmeindsats flyttes fra  
regionerne til staten 

• De regionale vækstfora  
nedlægges. 

• Administrationen og fordelingen 
af erhvervsudviklings- og  
strukturfondsmidlerne flyttes  
til Erhvervsstyrelsen. 

• Væksthusene spiller en central 
rolle i den fremtidige struktur  
for udmøntning.  

•Erhvervsfremmemidler  
omfordeles efter en nøgle,  
som tilgodeser ”yderområderne”.
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erhvervsfremmesystemet  
skal målrettes erhvervslivets behov

FAKTA: DET NUVÆRENDE  
ERHVERVSFREMMESYSTEM

Under det ”traditionelle”  
erhvervsfremmesystem  
er der mere end 250 forskellige 
aktører, som under den ene 
eller den anden form er  
offentligt finansierede.  
Investeringerne er mere end 
en mia. kr. om året. Systemet 
servicerer årligt ca. 100.000 
virksomheder og iværksæt-
tere. Det nuværende system 
med regionale vækstfora som 
en central aktør har eksisteret 
siden 2007.  

15

Danmarks Vækstråd 
ændres til at være et  
”Erhvervsfremmeråd”, 
som også har delta-
gelse af statsministe-
ren 

• Rådet består af op til  
12 erhvervskyndige fra 
erhverv, arbejdstagere og 
videninstitutioner. Rådet 
rådgiver om ekstisterende 
og nye erhvervsfremmed-
ordninger, evt. hjemtag af 
EU-strukturfondsmidler og 
anvendelse af de danske 
erhvervsfremmemidler. 

Den lokale erhvervs-
fremmeindsats skal 
understøtte 

• Etablering af partner- 
skaber mellem det lokale 
erhvervsliv og universiteter, 
som er relevante for det 
lokale erhvervsliv.

• Videnspredning  
gennem partnerskaber  
med GTS-institutter og  
andre vidensprednings- 
organisationer.



langsigtet planlægning  
er en forudsætning for udvikling
DEN FYSISKE PLANLÆGNING DANNER RAMMERNE FOR AL AKTIVITET BÅDE I OG UDEN FOR BYERNE. DET VIL 
SIGE RAMMERNE FOR, HVOR MAN MÅ BO, HVOR OG HVORDAN MAN MÅ PRODUCERE OG DRIVE ERHVERV 
SAMT RAMMERNE FOR OMGIVELSERNE, SÅSOM NATUR OG INFRASTRUKTUR. DEN FYSISKE PLANLÆGNING ER 
DERFOR ET VIGTIGT GRUNDLAG FOR AT SKABE MERE LIV UDEN FOR DE STORE BYER.

Det er vigtigt, at den fysiske planlægning er 
velovervejet. Der skal både være plads til at 
leve og bo, til at drive erhverv og produkti-
on og til den understøttende infrastruktur, 
samtidig med at vi skal have plads til vild natur, 
fritidsaktiviteter, smukke landskaber, historiske 
bygninger, turistattraktioner og meget andet. 
Skal det lykkes, skal det ske i et intelligent, 
gennemtænkt samspil.

Landbrug & Fødevarer mener, at formålet 
med den fysiske planlægning fortsat skal være 
at ”forene de samfundsmæssige interesser i 
arealanvendelsen [...], så samfundsudviklingen 
kan ske på et bæredygtigt grundlag”, men at 
der skal være ligelig vægtning mellem de so-
ciale, miljømæssige og økonomiske aspekter af 
bæredygtighed. Den fysiske planlægning skal 
både kunne understøtte natur og miljø og give 
mulighed for en balanceret udvikling og vækst 
i hele landet. 

GENNEMTÆNKT PLANLÆGNING
Med gennemtænkt planlægning er det muligt 
både at have produktion, der giver vækst og 
arbejdspladser og natur af god kvalitet. Der 

har i mange år i den fysiske planlægning været 
fokus på beskyttelse; det bør i højere grad 
være et fokus på ansvarsfuld benyttelse. Na-
turen er en værdifuld ressource, som bør be-
tragtes som et aktiv fremfor et passiv, der kan 
anvendes ansvarsfuldt i den lokale udvikling. 

Kommunerne arbejder aktivt med udvikling 
af områder, men flere bør også arbejde med 
langsigtet planlægning for afvikling af nogle 
boligområder. Det vil kunne reducere antallet 
af uattraktive områder, der har en negativ ef-
fekt på boligpriserne, og det vil kunne give mu-
lighed for anden arealanvendelse, fx til natur 
eller erhverv, herunder landbrugsproduktion. 
Det helt store potentiale er et mere sammen-
hængende og velplanlagt danmarkskort. Det 
centrale er, at planlægning for afvikling bliver 
langsigtet, og derved giver investeringssikker-
hed. 
Landbrug & Fødevarer mener, at det er vigtigt, 
at den fysiske planlægning er langsigtet. For 
når man etablerer sig, enten man er privat el-
ler erhverv, så har man behov for investerings-
sikkerhed, og det opnås ved stabile rammer og 
langsigtet planlægning.

Planlovens formål skal 
være bæredygtig udvikling 
og vækst

• Bæredygtighed omfatter alle tre 
aspekter af begrebet: miljø- 
mæssig, social og økonomisk  
bæredygtighed. For nuværende  
er især den miljømæssige  
bæredygtighed prioriteret i plan- 
lovens formålsbeskrivelse.

• En bedre balance mellem land og 
by inddrages i planlovens formål 
som et vigtigt element i social  
bæredygtighed.

• Vækst inddrages i planlovens 
formål som et vigtigt element i 
økonomisk bæredygtighed.
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Bedre mulighed for 
velplanlagt udvikling  
i kystnærhedzonen 

• Bedre mulighed for etab-
lering af anlæg og erhverv 
i kystnærhedszonen kan 
bidrage til mere aktivitet og 
liv uden for de store byer. 
Det bør være en velplanlagt 
udvikling, der tager landska-
belige hensyn og hensyn til 
eksisterende erhverv.

Hensynsfuld  
benyttelse inden for 
strandbeskyttelseslinjen 

• De danske strande er et værdi-
fuldt aktiv, som der bør værnes om. 
Mulighederne for aktivitet inden 
for strandbeskyttelseslinjen kan 
dog udvides, så det lokale friluftsliv, 
turismen og almindelige grund- 
ejeres frihed til mindre tilpasninger 
på deres ejendom på balanceret vis 
understøttes. Det vil være til fordel 
for livet og aktiviteten uden for de 
store byer.

Der bør planlægges  
for afvikling

• Der bør kunne udpeges områ-
der, som aktivt afvikles. Ved aktiv 
afvikling forstås, at området aktivt 
udvikles til noget andet end  
beboelse – fx natur, erhverv  
eller primærproduktion. Det vil 
reducere antallet af områder, der 
fremstår faldefærdige og forladte. 
Det vil være en fordel for  
kommunerne i forhold til deres 
serviceforpligtelser, ligesom det  
vil bidrage til et mere sammen-
hængende danmarkskort. Det  
er centralt, at planlægningen er  
langsigtet, så den giver investe-
ringssikkerhed.
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langsigtet planlægning er en forudsætning for udvikling

FORBEDRET KOORDINERING PÅ 
TVÆRS AF KOMMUNER

I den tværkommunale planlægning 
er der nogle udfordringer, hvor 
opgaver er sværere at løse optimalt, 
fordi de går på tværs af kommu-
negrænser. Landbrug & Fødevarer 
mener, at der bør være en forbedret 
koordinering på tværs af kommu-
ner, hvis man vil i mål med de ambi-
tioner, man har, fx hvad angår natur, 
erhverv og udvikling i hele landet.  

Myndighederne skal også blive 
bedre til at inddrage lokale erhverv 
i den fysiske planlægning for at und-
gå utilsigtede begrænsninger, der 
kan ende med at få konsekvenser 
for fx vækst og arbejdspladser.

Hensynet til  
nærliggende erhverv 
og landbrug inddrages 
grundigt i den fysiske 
planlægning

• Udpegninger i kommune- og 
lokalplaner har også betydning 
for, hvornår og hvordan anden 
lovgivning kommer i spil, for 
eksempel miljølovgivning om 
støj og lugtgener. Ændringer 
man foretager ét sted, kan få 
utilsigtede konsekvenser op  
til flere kilometer væk.  
Konsekvenser der kan risikere 
at være produktions- 
begrænsende og derfor  
koste arbejdspladser. Derfor 
skal nærliggende erhverv og 
landbrug i fremtiden inddrages 
langt bedre i den fysiske  
planlægning.

Den tværkommunale  
planlægning skal  
styrkes

• Der opleves et ”hul” i  
planlægningen på grund af 
manglende koordinering  
mellem kommunerne.  
Eksempelvis på natur- 
området (Det grønne  
Danmarkskort), erhvervs- 
området (erhvervsfremme) 
og vedrørende uddannelse. 
Det peger på behov for at 
styrke planlægnings- 
indsatsen på tværs af  
kommunegrænser.
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Bedre mulighed for skiltning til gavn 
for små lokale erhvervsdrivende 

• Bedre mulighed for skiltning vil gavne de 
lokale erhvervsdrivende, som gårdbutikker, 
kunsthåndværkere, bed’n’breakfasts o.lign. 
Gældende regler for skiltning er meget  
detaljerede og restriktive. Der er et stort  
potentiale for lokale erhvervsdrivende, der  
kan nyde gavn af bedre og mere fleksible  
muligheder for skiltning, hvilket bør kunne  
ske uden, at det skæmmer landskabet.

FAKTA: GÆLDENDE KRAV TIL SKILTNING FOR 

MINDRE NÆRINGSVIRKSOMHEDER

1  Skiltet skal være rektangulært. 
2 Maks 0,25m2.
3 Skiltets overkant må ikke være mere  

end 1 m over terræn. 
4 Skiltet må udelukkende oplyse om en  

virksomheds navn, adresse, art og  
produktion. 

5 Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet 
bundfarve med tekst i afdæmpede farver. 
Logo kan holdes i de af virksomheden 
normalt benyttede farver. 

6 Et logo må højst udgøre 10 pct. af skiltets 
areal. 

7 Skiltet må ikke belyses, være oplyst,  
retroreflekterende eller bevægeligt. 

8 Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning 
til skiltet anbringes produkter, genstande, 
flag eller lignende.

Kilde: Lov om naturbeskyttelse § 21,  
og Bekendtgørelse nr. 1328 af 11. dec. 2006

ØVRIGE PLANMÆSSIGE RAMMEVILKÅR, 
DER KAN GIVE MERE LIV UDEN FOR DE 
STORE BYER

Der er et væld af mindre, lokale erhvervsdri-
vende, som har stor betydning for aktivite-
ten uden for de store byer. En måde, hvorpå 
aktiviteten hos de små, lokale erhvervsdri-
vende kan øges, og derved understøtte liv 
uden for de store byer, er ved at give bedre 
mulighed for skiltning. De gældende skilt-
ningsregler, som bl.a. er fastsat i naturbe-
skyttelsesloven er relativt restriktive.

En anden mulighed for at øge aktiviteten 
uden for de store byer er at give bedre 
muligheder for at bo der – omend på deltid. 
Fleksboligordningen kan medvirke til at 
give områder uden for de store byer et 
løft, da det vil kanalisere ressourcer – både 
økonomiske og menneskelige – ud i landet. 
Boliger vil blive købt, vedligeholdt og 
anvendt. 

Landbrug & Fødevarer mener, at der er mu-
lighed for at fremme den menneskelige og 
økonomiske aktivitet uden for de store byer 
ved at smidiggøre nogle af de regler, der gør 
sig gældende for bl.a. bolig og erhverv.
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Øget brug af fleksboligordninger 

• Fleksboligordningen kan medvirke til mere 
liv uden for de store byer. Ordningen skal 
kontinuert forbedres, dog uden at det må få 
konsekvens for produktionsmulighederne for 
omkringliggende erhverv.



I Danmark er der et ønske om et 
nogenlunde ens serviceniveau på 
tværs af kommuner. Udlignings-
systemet bidrager til at muliggøre 
dette, da det i nogen grad udjæv-
ner forskellene kommunerne imel-
lem. Formålet med det kommunale 
udligningssystem er ”at sikre kom-
munerne mere ensartede vilkår, 
således at det bliver muligt at holde 
nogenlunde samme serviceniveau 
i alle kommuner uden de store 
forskelle i skatteprocenten”.

Udligningssystemet er kompliceret 
og uigennemsigtigt, og det opleves, 
at der er forskellige finansieringsvil-
kår kommunerne imellem. Ovenpå 
systemet er knopskudt en række 
tilskudsordninger med tilhørende 
bureaukrati for både kommuner 
og stat. Dertil kommer, at udlig-
ningssystemet blandt andet bygger 

mere effektivt og balanceret 
udligningssystem
DEN KOMMUNALE SERVICE OG KOMMUNENS TILBUD HAR BETYDNING FOR BOSÆTNING OG ET LOKALOMRÅDES 
LIV. MEN DER ER STOR FORSKEL I KOMMUNERNES INDTÆGTER, DA KOMMUNERNES BEFOLKNINGSSAMMEN- 
SÆTNING OG ERHVERVSSTRUKTUR ER MEGET FORSKELLIGE. DET BETYDER VARIATION I BÅDE BESKATNINGS-
GRUNDLAG OG UDGIFTSBEHOV, DER HAR BETYDNING FOR MULIGHEDEN FOR AT LEVERE SERVICE. 

på ejendomsvurderingssystemet 
til beregning af skattegrundlag. 
Ejendomssystemet er fejlbehæf-
tet, hvilket betyder, at udligningen 
til yderområderne bliver mindre, 
da indkomster af fast ejendom er 
indregnet med forhøjede værdier.

En kommunes økonomiske 
situation forbedres ved at til-
trække borgere, der kan forbedre 
skattegrundlaget og via erhvervs-
udvikling. Men den kommunale 
udligning er alt andet lige vigtig 
for kommunernes finansieringsvil-
kår. Det nuværende udlignings- 
system er stort og komplekst, og 
der er muligheder for forbedring. 

Landbrug & Fødevarer mener, at 
udligningssystemet skal sikre en 
effektiv omfordeling, så der er lige 
vilkår for service. 

En større del af udlignings- 
puljen bør fordeles på  
baggrund af socioøkonomiske 
og demografiske faktorer

• Ca. 11 pct. af udligningspuljen tildeles i 
forhold til indbyggertal. Det er fordelag-
tigt i de tætbefolkede områder, hvor der i 
forvejen er øget aktivitet pga. tilflytning. 
Udligningspuljen bør i mindre omfang 
fordeles på baggrund af indbyggertal og 
i højere grad ud fra socioøkonomiske og 
demografiske faktorer.
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Tilskudsordningerne skal 
strømlines og indarbejdes  
i det overordnede  
udligningssystem
  

• Rækken af tilskudsordninger, der 
bygger ovenpå udligningssystemet,  
er knopskudt over årene. Hovedparten 
af ordningerne tildeles ud fra  
socioøkonomiske og demografiske 
hensyn, ligesom det overordnede  
udligningssystem. Disse ordninger  
bør integreres i det overordnede  
udligningssystem. Det forventes at 
give en administrativ besparelse, som 
kommunerne kan bruge andetsteds. 
Enkelte tilskudsordninger tildeles  
på baggrund af geografi – de skal  
fastholdes.

Hovedstadsudligning  
bør afvikles

• Alle landets kommuner  
bør være omfattet af de  
samme generelle udlignings-
ordninger. 

Et retvisende  
ejendomsvurderings- 
system skal fastlægges

• Et fejlbehæftet ejendoms- 
vurderingssystem giver  
et fejlagtigt grundlag for  
udligningsberegning. Det  
nuværende system er en  
ulempe for yderområderne. 
Derfor skal et retvisende  
ejendomsvurderingssystem 
fastlægges.
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FAKTA: OVERBLIK OVER TILSKUDSORDNINGER; SOCIOØKONOMI OG DEMOGRAFI  
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Mio. kr.
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Kommuner i hovedstadsområdet med 
særlige økonomiske problemer.

Særligt vanskeligt stillede kommuner.

Kommuner, som i visse dele af kommu-
nen har en høj andel af borgere med 
sociale problemer.

Bedre kvalitet i dagtilbud

Omstilling af folkeskolen

Generelt løft af ældreplejen

Styrket kvalitet i ældreplejen

Ekstraordinært finansieringstilskud

210
300
420

525

600

699

937

3.500

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet: Kommunal udligning og generelle 
tilskud 2016 tabel 2
Note: Regeringen har besluttet fra 2017 at afskaffe tilskuddet til 
”Kommuner, som i visse dele af kommune har en høj andel borgere med 
sociale problemer”, en social tilskudsordning særlig rettet for de større 
byer. Puljen er på 420 mio. kr.



Ildsjæle og den danske frivilligånd iværksæt-
ter aktiviteter og skaber det liv og de vilkår, 
der afgør om et lokalsamfund har retning 
mod udvikling eller afvikling. Ildsjæle er på en 
og samme tid det kit, der binder lokalsamfun-
dene sammen, og det krudt der giver energi 
til fremdrift.

Eksemplerne er talrige. Der oprettes private 
skoler, så der er undervisningstilbud til byens 
børn. Der sælges folkeaktier for at rejse kapi-
tal til køb, udvikling og drift af en lokal sports-
hal. Der dannes visionære borgerråd, som 
rejser midler til og går i dialog med kommu-
nen om landsbyudviklingen. Og der etableres 
landsbylaug, der overtager en række af de 
kommunale vedligeholdelsesopgaver. Hertil 
kommer ”traditionelle” frivillige og ildsjæle, 

der sikrer, at der er aktivitet i idrætsklubber-
ne, udbydes lektiehjælp på biblioteket og 
laves arrangementer i forsamlingshusene.

Men ildsjælene kan ikke skabe udvikling 
alene. Og det kan myndighederne heller ikke 
egenhændigt. Forudsætningen for et godt 
lokalt udviklingsarbejde er samspil mellem 
ildsjæle og myndigheder samt udnyttelse af 
eksisterende viden på området. 

Der skal ikke spekuleres økonomisk i ildsjæ-
le og det frivillige arbejde, men den store 
værdi for både udviklingen i Danmark og for 
sammenhængskraften skal anerkendes. Og 
der skal kontinuert være fokus på at give de 
bedst mulige vilkår for ildsjæle på tværs af 
Danmark. Man kan ikke lovgive sig til ildsjæle, 

men man kan lave de gode rammer og fjerne 
de værste sten på vejen for ildsjælene og give 
dem luft til at gøre det, de gør bedst. 

Landbrug & Fødevarer mener, at man bør sæt-
te sig som overordnet mål at frisætte civilsam-
fundets energi bl.a. ved at afskaffe regler og 
bureaukrati, der sætter uhensigtsmæssige 
begrænsninger for frivilligt engagement.

mere luft til ildsjæle
DANMARK ER BYGGET AF ILDSJÆLE. HØJSKOLE-DANMARK, FRIVILLIG-DANMARK OG FORENINGS-DANMARK  
HAR SKABT DET DANMARK, VI KENDER. ILDSJÆLENES BETYDNING FOR LOKALSAMFUNDENE KAN IKKE OVERVURDERES.

24



”Meld-en-regel”

• Ligesom erhvervslivet kan 
melde regler, der virker unødigt 
bureaukratiske og hæmmende 
for virksomhederne, så skal 
civilsamfundet kunne melde  
en regel, som virker hæmmende 
for det frivillige arbejde i lokal-
samfundet. 
Landbrug & Fødevarer foreslår, 
at Kulturministeriet eller  
Frivilligrådet under Social- og 
Indenrigsministeriet er sags-
behandler og ansvarlig for at 
presse på for ændringer.    

Puljerevision

• Gennemgå de eksisterende 
ordninger og puljer til projekt-
støtte under landdistrikts- 
programmet, strukturfonds-
midler og offentlige puljer til 
frivillige, iværksættere mv. med 
henblik på at skabe enkle,  
letforståelige ordninger med  
begrænset dokumentationskrav.

 
Forenkling af LAG-systemet 

• Der arbejdes på europæisk niveau  
på forenkling af Den Fælles Landbrugs- 
politik. I den forbindelse vil det være 
naturligt at overveje, om ikke  
LAG-systemet kan forenkles også.

FAKTA:  
VÆRDIEN AF  
FRIVILLIGE  
– ALENE I IDRÆTTEN

• Frivilligindsatsen har 
en værdi på mellem  
12 og 17 mia. kr. årligt.

• Frivilligindsatsen  
svarer til 51.000  
fuldtidsstillinger.

• Frivilligindsatsen kan 
omregnes til en værdi af 
ca. 1 pct. af BNP.

Kilde: DGI 2013  
- https://www.dgi.dk/
foreningsledelse/artikler/
trend-frivilligt-arbej-
de-for-mega-mange- 
millioner

Udbred kendskabet  
til det der virker

• Inspirationskatalog og værktøjskasse 
for civilsamfundsprojekter og forenings-
arbejde, incl. cases og kontaktpersoner.

Kickstart ”AndelsDanmark 2.0”  

• Andelsorganisering er ved at få  
indpas igen som en måde at organisere  
samarbejde og rejse kapital på. Den  
særegne organisering kan kræve  
rådgivning. Derfor foreslår Landbrug & 
Fødevarer, at man etablerer en helpdesk 
under Erhvervs- og Vækstministeriet, der 
skal hjælpe med formalia ved opretning 
af andelsselskaber: Vedtægter,  
regnskabskrav, skat, organisering, mv. 
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- Landbrug & Fødevarer har en vision om  
MERE LIV UDEN FOR DE STORE BYER.  
Vi ønsker at sikre, at det også fremover,  
og i stadig højere grad, er attraktivt at bo,  
leve, arbejde og etablere sig uden for de  
større byer. Derfor har vi 33 konkrete forslag,  
der hver for sig og samlet kan bidrage til  
en bedre balance og endnu mere liv. Vi mener 
nemlig, at der både skal være noget at leve af,  
og noget at leve for.

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk


