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Behovsanalyse ifm. SWOT (CAP planen) 
 
Denne analyse er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen på baggrund af den udarbejdede SWOT, og de 
styrker (S), svagheder (W), muligheder (O) og trusler (T) der fremgår heraf. Landbrugsstyrelsen har 
udarbejdet en meget lang liste, hvor udsagnene er blevet oplistet og nummereret. Det er den liste, 
som numrene i parentes i det følgende henviser til. 
SWOT analysen kan findes på: https://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/reformen-af-eus-
landbrugspolitik-efter-2020/#c57304  
 

Målsætning 3 - At styrke den socio-økonomiske struktur i 
landområderne 
 

Målsætning G - Unge landbrugere og virksomhedsudvikling i landdistrikterne 

 
SO behov 
Virksomheder i landdistrikterne (ikke primær produktion) skal sikres mulighed for støtte til at etablere 
sig eller til at udvikle eksisterende virksomhed. 
 
Udover landbruget, er der andre væsentlige erhverv i landdistrikterne end landdistrikterne (92). De 
erhverv, der yderligere fylder noget i landdistrikterne, er typisk stærkt specialiserede følgeerhverv til 
landbruget, eller industri, bygge og anlæg og handel. Der har været en stigning i antallet af 
beskæftigede i de sidstnævnte erhverv i de senere år, hvorimod der har været et fald i antallet af 
beskæftigede i den primære sektor. 
 
Igennem CAP’en (LAG midlerne) vil der være mulighed for at støtte op om disse og nye erhverv i 
landdistrikterne (100). I løbet af programperioden 2014-2020 har det vist sig, at den risikovillige 
kapital, som LAG midler er, har gjort en stor forskel for de virksomheder, der har fået støtte. 
LAG midler vil også kunne støtte innovative løsninger og erhverv og nye ejerformer (99). 
 
Der er generelt gode vilkår for at drive erhverv i de danske landdistrikter, og nyetablerede 
virksomheder her, har den højeste overlevelsesrate (93), samtidig med, at virksomheder etableret i 
landdistrikterne vedbliver med at have hovedsæde i de kommuner, hvor de bliver etableret, og der 
skabes og fastholdes således til stadighed arbejdspladser i landdistrikterne. 

• Behov:  Der er behov for at fortsætte med at kunne give støtte til iværksættere og etablerede 
mikro-virksomheder og små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. 

 
ST behov 
Der er færre borgere i den erhvervsaktive alder (102) og der bliver også færre unge borgere i 
landdistrikterne (103). Dette ses om en trussel for udviklingen i landdistrikterne. Ligeledes er det 
påvist, at der generelt er tilbagegang i de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne (105). 
 
Der er behov for, at der kan gives risikovillig kapital (fx LAG midler) til virksomheder i landdistrikterne, 
for at imødegå den manglede finansiering fra penge- og realpengeinstitutioner (106), og understøtte 
etablering og videreudvikling af virksomheder i landdistrikterne, og herved udnytte potentiale i at 
overlevelsesraten for virksomheder i landdistrikterne er høj (93).  

https://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/reformen-af-eus-landbrugspolitik-efter-2020/#c57304
https://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/reformen-af-eus-landbrugspolitik-efter-2020/#c57304
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Dette medvirker også til at fastholde eller tiltrække borgere (102 og 103) til landdistrikterne, og 
dermed sikre bosætningen i landdistrikterne. 

• Behov: Der er behov for at sikre gode vilkår for udvikling og sammenhængskraft i 
landdistrikterne. 

 
WT behov 
Ligeledes er der behov for kapital for at kunne skabe grobund for nye virksomheder.  Det nævnes som 
en svaghed, at der etableres relativt få nye virksomheder i landdistrikterne (4.7 / 95a). De nye 
virksomheder har en større overlevelsesrate i landdistrikterne. Støtten kan skabe nye erhverv og 
arbejdspladser i landdistrikterne, da de erhverv, der traditionelt er i landdistrikterne, er i tilbagegang. 
(105), som så igen kan tiltrække eller fastholde borger i den erhvervsaktive alder (102 og 103). 
 
I SWOT fremgår det som en svaghed, at der specifikt bliver færre og færre unge ejere af 
landbrugsbedrifter (96). Man kan argumentere for, at det med de unge ejere ikke kun gælder for 
landbrugsbedrifter, men gælder for alle typer virksomheder, da der generelt bliver færre unge i 
landdistrikterne (102 og 103) og der er de næste 10 år mange ejerledede virksomheder1 der skal have 
ny ejer. Derfor betragtes dette som en svaghed, der kan påvirkes gennem CAP’ens LAG midler. 

• Behov: Understøttelse af erhvervsaktivitet i landdistrikterne gennem LAG midler, for 
derigennem at øge beskæftigelsen og fastholde og tiltrække borgere. 

 
WO behov 
I SWOT fremgår det som en svaghed, at der specifikt bliver færre og færre unge ejere af 
landbrugsbedrifter (96). Man kan argumentere for, at det med de unge ejere ikke kun gælder for 
landbrugsbedrifter, men gælder for alle typer virksomheder, da der generelt bliver færre unge i 
landdistrikterne (102 og 103). Derfor betragtes dette som en svaghed, der kan påvirkes gennem 
CAP’ens LAG midler. 
 
Igennem CAP’en (LAG midlerne) vil der være mulighed for at støtte op om disse og nye erhverv i 
landdistrikterne (100). I løbet af programperioden 2014-2020 har det vist sig, at den risikovillige 
kapital, som LAG midler er, har gjort en stor forskel for de virksomheder, der har fået støtte2. 
LAG midler vil også kunne støtte innovative løsninger og erhverv og nye ejerformer (99). 

• Behov:  Der er behov for at kunne give støtte til iværksættere og etablerede mikro-
virksomheder og små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Der er behov for at 
kunne støtte innovative tiltag, som kan understøtte den generelle udvikling i landdistrikterne, 
fx nye ejerformer. 

 
 

                                                           
1 EJERLEDELSE I DANMARK - Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse. Forfattere Morten 
Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen. Udgivet af CBS - center for Ejerledede virksomheder, 
Industriens fond og Insead. Samt Pixiversion af samme rapport. Og Danmarks statistik tabel RAS301: 
Beskæftigede (ultimo november) efter område (arbejdssted), branche (DB07), socioøkonomisk status, 
alder og køn.  
 
2 Evaluering af LAG/LEADER 2014-2018, SDU og Oxford, 2019 
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Målsætning H – At fremme beskæftigelse, vækst, social inklusion og lokal udvikling 
i landdistrikterne, herunder bioøkonomien og bæredygtig skovbrug 
 
Overordnet kommentar til Målsætning H 
CAP’ens LAG midler vil kunne understøtte de fleste af de områder, som SWOT beskriver under 
målsætning H – at fremme beskæftigelse, vækst social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne.  
De styrker, der er nævnt, er meget specifikke på beskæftigelse og erhverv, hvilket er det overordnede 
grundlag for, at der er bosætning i et område. Ligeledes har svaghederne overvejende fokus på dette 
område. CAP’ens LAG midler har i høj grad mulighed for at imødegå eller minimere truslerne ved 
blandt andet at udnytte de muligheder, der er nævnt i SWOT. Det er vanskeligt kun at koble dem på 
den måde som TOWS-analysemetoden lægger op til, idet der er stor sammenhæng mellem styrker, 
svagheder, muligheder og trusler. SWOT udpeger flere trusler, som er offentlige kerneopgaver, og 
dermed noget, som ikke er formålet med CAP’en. Det er lægedækning (137), ungdomsuddannelser 
(136), tillid til myndigheder (133) og tilpasning af boligmassen (142). Dog kan tiltag der gør det mere 
attraktivt at bo og leve i landdistrikterne generelt, indirekte have betydning for disse emner.  
Vi forventer ligeledes, at LAG støtte indirekte positivt kan påvirke fx den relativt lave økonomiske 
ulighed (128), tryghed i landdistrikterne (132), nærdemokrati (valgdeltagelse) (129) og finansiering 
(141).  
 
SO behov - beskæftigelse og vækst 
Det fremgår, at det er styrkepositioner i landdistrikterne indenfor særligt industri og de primære 
erhverv (111), men der er også andre væsentlige erhverv end landbruget i landdistrikterne (92). 
Der er styrker indenfor fx bioøkonomi (117) og inden for turisme (115), som kan udnyttes. Det er 
desuden en styrke, at overlevelsesraten for virksomheder i landdistrikterne er relativt høj (93). 
 
Disse styrker kan anvendes til at sætte følgende muligheder i spil. Arbejdsstyrken er mobil (110), og 
borgerne kan (og gør allerede) pendle til arbejde. Der er grundet den gode infrastruktur (116) 
mulighed for hjemmearbejdspladser (119) og ikke mindst mulighed for at starte egen virksomhed. 
 
ST behov – beskæftigelse og vækst 
Både beskæftigelsen og arbejdspladserne koncentreres i byområderne (108, 109), blandt andet på 
grund af fortsat centralisering (121, 139). Denne koncentration og centralisering bevirker, at der er en 
lavere produktivitetsudvikling i landdistrikterne (127).  
 
CAP’ens LAG midler kan medvirke til at øge styrkepositionerne (111) og specialiseringen (112) indenfor 
de erhverv, der er repræsenteret i landdistrikterne, samtidig med at der også kan gives mulighed for at 
støtte innovative tiltage indenfor fx socialøkonomiske virksomheder (135), bioøkonomi (117) og 
turisme (115). 

• Behov (gælder begge ovenstående): Der er behov for at kunne give støtte via CAP’ens LAG-
midler til virksomheder og andre aktører indenfor alle brancher. Der kan være stor forskel på 
behov og specialisering forskellige steder i landet. 

 
WO behov - Lokal udvikling 
Det ses som en svaghed, at arbejdspladserne og beskæftigelse koncentreres i byområder (108 og 109). 
I SWOT er der taget udgangspunkt i store brancher, såsom landbrug, industri osv., og en svaghed er 
også, at landdistrikterne har mindre godt fat i fremgangserhverv (113) og videnservice, information og 
kommunikation (114). Der er dog i landdistrikterne, grundet den gode danske infrastruktur (116), gode 
muligheder for iværksættere og mikrovirksomheder bestående af en eller kun nogle få ansatte. Mange 
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kommuner3 har gennem de seneste år haft fokus på denne type virksomhed, som typisk er indenfor 
videnserviceerhvervene. Det vil sige de mange små konsulenter, rådgivere, grafikere, designere, 
kommunikations-, reklame-, IT-virksomheder og socialøkonomiske virksomheder (135), etc. Antallet af 
beskæftigede indenfor disse brancher er som nævnt i SWOT ikke overvældende stor, men denne type 
job har typisk også en høj værditilvækst for området på andre måder, fx ved at generere højere 
skatteindtægter for kommunerne. Det er fx ressourcestærke, typisk akademisk uddannede borgere, 
der starter denne type virksomhed, og de er i høj grad med til at fremme lokal udvikling i 
landdistrikterne, idet de aktivt tager del i lokalsamfundene på mange måder, ved fx at engagere sig i 
foreninger (131), arbejder frivilligt (130) og tage initiativ til nye tiltag, herunder deleøkonomi (120). 

• Behov: Lokal udvikling i landdistrikterne skal fremmes. LAG midler kan understøtte denne 
udvikling ved at give støtte til aktører eller aktiviteter, der medvirker til øge beskæftigelsen og 
antallet af arbejdspladser i landdistrikterne, hvilket har indvirkning på muligheden for at 
tiltrække og fastholde bosætning af borgere.  

 
SO behov - Vækst og social inklusion 
Styrkepositionerne indenfor stort set alle erhverv (111, 112, 92), og borgernes mobilitet (110) gør, at 
det er muligt at tiltrække og fastholde borgere i landdistrikterne. Danmark har generelt en lav 
urbaniseringsgrad (122), I løbet af de seneste fem år har ca. tre ud af fire kommuner oplevet en 
stigning i befolkningstallet. Der kan være flere grunde til dette, fx at arbejdsstyrken er mobil (110) i 
landdistrikterne. I de seneste par år er der igen lidt flere kommuner, der har oplevet et mindre fald i 
befolkningstallet4. Dette kan CAP’ens LAG midler være med til at forhindre.  
 
Det har stor betydning for et områdes fortsatte udvikling og virksomhedernes fortsatte adgang til 
arbejdskraft, at der er attraktivt at leve i landdistrikterne. Det gælder både boliger og virksomheder, 
og adgang til foreningslivet. 

• Behov: Mulighed for at give LAG støtte til alle typer af juridiske personer, herunder foreninger, 
kommuner, enkeltpersoner, organisationer osv., som vil arbejde for at det er attraktivt at leve 
i landdistrikterne. 

 
WT behov - lokal udvikling og social inklusion 
Ifølge SWOT er der risiko for at modurbaniseringen ikke når helt ud i de små landsbysamfund i 
landdistrikterne (126).  Både beskæftigelsen og arbejdspladserne koncentreres i byområderne (108, 
109), blandt andet på grund af fortsat centralisering (121, 139). Det gælder også for bosætningen i 
landdistriktskommunerne, hvor der sker en mindre urbanisering ved at folk flytter fra de små 
landsbyer ind til centerbyerne (123), men stadig bliver i landdistriktskommunerne5. Dette betyder, at 
landdistrikter i kommuner i fremgang godt kan affolkes (125). 
 
Denne tendens understøttes ifølge SWOT af, at befolkningstallet blandt de 0-24-årige er faldende 
(124) i landdistrikterne. CAP’ens LAG midler kan støtte op om det lokale forenings- og fritidsliv som er 
med til at fastholde og tiltrække folk i de mindre landsbyer, og herigennem også modvirke antallet af 
ensomme (134) og have en positiv indvirkning på boligpriser (140) i landdistrikterne, styrke 
nærdemokratiet (129) gennem borgerinddragelse, selvbestemmelse og indflydelse på nærområdet. 
 

• Behov: Der er behov for at sikre gode vilkår for udvikling og sammenhængskraft i 
landdistrikterne ved at understøtte et attraktivt forenings- og fritidsliv.  

                                                           
3 Strategi for mikrovirksomheder i Vordingborg og Guldborgsund kommuner, november 2013, Iris Group 
4 Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2019, april 2019, Erhvervsministeriet 
5 Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2019, april 2019, Erhvervsministeriet, p. 20 


