
 

 

Udpegede landdistrikter (LAG) 
 

1. Kriterier for udpegning af landdistrikter 

 

Udpegningen af landdistrikter er sket på følgende to måder: 

 

1) Udpegning på baggrund af aktiviteter i landdistrikter 

Kommunen må ikke have en by på over 45.000 indbyggere eller være en del af Hovedstadsområdet,  

Desuden skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt: 

1) 45 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere, 

2) den typiske borger (medianborgeren) bor mere end 30 minutter (køretid i bil) fra nærmeste større 

byområde,  

3) mere end 30 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere, 

og kommunen har oplevet fremgang på mindre end 1,2 pct. i antallet af beskæftigede på arbejdspladser i 

perioden 2015-2019 end landsgennemsnittet, eller 

4) mere end 30 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere, 

og disse landdistrikter eller byer har oplevet tilbagegang i befolkningstallet i perioden 2012-2021. 

Randers kommune er udpeget efter et særligt kriterie om ønsket kontinuitet i forhold til 2014-2020 perioden. 

 

1) Udpegning af små øer 

Øer organiseret i Sammenslutningen af Danske Småøer udpeges som ét samlet geografisk område.  

 

2. Oversigt over de udpegede landdistrikter 

Listen nedenfor angiver de geografiske områder, der er udpeget som landdistrikter, hvor der kan etableres 

lokale aktionsgrupper. De udpegede områder følger kommunegrænserne, dog er visse små øer udpeget som 

ét samlet område. 

 

Udpegede områder, som følger kommunegrænser,  

angivet med kommunernes navne 

Små øer udpeget som 

ét område 

Assens  

Billund  

Bornholm  

Brønderslev  

Fanø  

Favrskov  

Faxe  

Frederikshavn  

Frederikssund  

Faaborg-Midtfyn  

Guldborgsund  

Gribskov  

Haderslev  

Halsnæs  

Hedensted  

Hjørring  

Holbæk  

Holstebro  

Ikast-Brande  

Jammerbugt  

Kalundborg  

Kerteminde  

Langeland  

Lejre  

Lemvig  

Lolland  

Læsø  

Mariagerfjord  

Middelfart  

Morsø  

Norddjurs  

Nordfyns  

Nyborg  

Næstved  

Odder  

Odsherred  

Randers 

Rebild  

Ringkøbing-Skjern  

Samsø 

Skive  

Slagelse  

Sorø  

Svendborg  

Stevns  

Struer  

Syddjurs  

Sønderborg  

Thisted  

Tønder  

Varde  

Vejen  

Vesthimmerland  

Vordingborg  

Viborg  

Ærø  

Aabenraa  

Små øer organiseret i 

Sammenslutningen af 

Danske Småøer 

 



 

 

Udpegede fiskeriområder (FLAG) 

 
1. Kriterier for udpegning af fiskeriområder 

 

Udpegningen af fiskeriområder er sket på følgende to måder: 

 

1) Udpegning på baggrund af aktiviteter relateret til fiskeri 

Det er en betingelse at andelen af beskæftigede i den samlede fiskerisektor i det geografiske område 

(kommunen) skal udgøre mindst 0,2 pct. af den samlede beskæftigelse i kommunen i 2020. 

Desuden skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt: 

1) Andelen af beskæftigede i fiskeriet i kommunen udgør mindst 0,2 pct. af kommunes samlede 

beskæftigede i 2020, eller 

2) en havn i kommunen skal have en landingsværdi på mindst 20 mio. kr. i mindst ét af årene 2018, 

2019 eller 2020. 

 

2) Udpegning af små øer 

Små øer som er organiseret i Sammenslutningen af Danske Småøer er udpeget som ét samlet hav- og 

fiskeriområde.  

 

1) Oversigt over udpegede fiskeriområder 

Listen nedenfor viser de geografiske områder, der er udpeget som fiskeriområder, hvor der kan etableres 

lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG).  

 

Udpegede områder, som følger 

kommunegrænser, angivet med 

kommunernes navn 
 

 

 

Små øer udpeget som ét område 

 

Bornholm  

Esbjerg  

Frederikshavn  

Gribskov  

Hjørring  

Jammerbugt  

Kerteminde  

Langeland  

Lemvig  

Læsø  

Morsø  

Norddjurs  

Ringkøbing-Skjern  

Struer  

Thisted  

Ærø 

 

Små øer organiseret i 

Sammenslutningen af Danske 

Småøer 

 

 


