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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

Baggrundsdata 

I dette bilag har vi samlet en række kort, der er indgået i evalue-
ringen af LAG-ordningen 2019. Kortene er baseret på register-
udtræk fra Danmarks Statistik på indbyggertal, beskæftigelsesfre-
kvens, nettotilflytning og fordelingen af LAG-tilsagn og udbeta-
linger på sogne.  

Det er ikke hensigten at aflæse direkte sammenhænge mellem 
fordelingen af LAG-midler og beskæftigelse, nettotilflytning og 
indbyggertal. Det ville være at forsimple virkeligheden for meget. 
Alligevel kan det være måske interessant at inddrage kortene i 
forbindelsen med de sidste uddelingsrunder og den kommende 
periode. Det kunne eksempelvis være ved at drøfte følgende 
spørgsmål: 

• Hvad kendetegner de områder, som har modtaget mange 
eller ingen LAG-midler? Er der andet end kvaliteten af 
ansøgningerne som har haft indflydelse på fordelingen? 

• Hvad kendetegner områder med henholdsvis negativ og 
positiv nettotilflytning, og hvilken rolle kan LAG’en 
spille i denne udvikling? Bør man i højere grad støtte ste-
der med negativ udvikling? 

• Hvordan er samspillet mellem de erhvervsudviklingspro-
jekter der har opnået støtte og de områder som har lavest 
beskæftigelsesfrekvens? 

• Hvordan er det geografiske samspil mellem LAG’en og 
andre udviklingsprogrammer og fonde? 

• Er der samlet set nogle ”huller” som LAG’en bør adres-
sere nu eller i den kommende periode? Og med hvilke 
virkemidler (information, strategisk fokus, gennem op-
fordringer til samarbejde, osv.)? 

Begreber og data 

Med hensyn til beskæftigelsesfrekvens viser kortet antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyggere fordelt på sogne, uanset alder og 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er forskellige måder at op-
gøre beskæftigelsesgrad blandt andet ved at se på 15-65 årige el-
ler at udlade personer under uddannelse. Disse tal kan derfor 
ikke sammenlignes uden at der tages hensyn til dette.  I dette 
bilag er det altså udelukkende antallet af beskæftigede pr. 100 
indbyggere som er angivet.  

Nettotilflytning er summen af til- og fraflytning og indeholder 
altså ikke den naturlige befolkningsudvikling (fødsler og døds-
fald). I dette bilag er der anvendt tal fra 2013 og 2018. Indbyg-
gertallet giver et billede af befolkningstætheden som er relevant 
for at vurdere LAG-ordningen som et ”landdistriktsudviklings” 
værktøj.  

Med hensyn til LAG-tilsagn og udbetalinger er der inddraget 
både afsluttede og igangværende projekter som har opnået til-
sagn (ikke FLAG midler). Tilskuddet er indplaceret i forhold til 
ansøgeradressen. Der er derfor en række ”fejlkilder” såsom pro-
jekter, hvor LAG’en selv er projektholder, samarbejdsprojekter, 
projekter som ikke er specifikt geografiske eller projekter hvor 
ansøgeradresse og projektlokation ikke er den samme. Alligevel 
giver kortet et udmærket indblik i fordelingen af LAG-midler in-
den for LAG-området. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Nord 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- 
og fraflytninger i perioden fra 
2013 til 2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyg-
gere fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG/FLAG Thy-Mors 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- 
og fraflytninger i perioden fra 
2013 til 2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyg-
gere fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Himmerland 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Ikast Brande 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- 
og fraflytninger i perioden fra 
2013 til 2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyg-
gere fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Stuer Holstebro 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Skive Viborg 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Randers-Favrskov 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG/FLAG Djursland 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.   

Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Odder-Hedensted 

 LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation. 

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Vejen Billund 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Haderslev-Tønder 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Fanø-Varde 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 

Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Sønderborg Aabenraa 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG/FLAG Småøerne 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG/FLAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde), 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af 
til- og fraflytninger i perioden 
fra 2013 til 2018 fordelt på 
sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af ind-
byggere fordelt på sogne i 
2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG SØM (Faaborg, Midtfyn, Svendborg, Nyborg)  

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af 
til- og fraflytninger i perioden 
fra 2013 til 2018 fordelt på 
sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af ind-
byggere fordelt på sogne i 
2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG LAG/FLAG LLSÆ (Langeland, Læsø, Samsø, Ærø) 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

LAG Midt-Nordvestsjælland 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af 
til- og fraflytninger i perioden 
fra 2013 til 2018 fordelt på 
sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af ind-
byggere fordelt på sogne i 
2018. 
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Geografisk oversigt over beskæftigelsesfrekvens, indbyggertal, nettotilflytning samt LAG-tilsagn og udbetalinger 

Landudvikling Slagelse 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 

Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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Udvikling Stevns 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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LAG Sydsjælland 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af 
til- og fraflytninger i perioden 
fra 2013 til 2018 fordelt på 
sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af ind-
byggere fordelt på sogne i 
2018. 
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LAG Lolland-Falster 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af 
til- og fraflytninger i perioden 
fra 2013 til 2018 fordelt på 
sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af ind-
byggere fordelt på sogne i 
2018. 
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LAG/FLAG Halsnæs Gribskov  

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-
2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af 
til- og fraflytninger i perioden 
fra 2013 til 2018 fordelt på 
sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af ind-
byggere fordelt på sogne i 
2018. 
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LAG/FLAG Bornholm 

LAG-tilsagn og 
udbetalinger 2014-
2018 

 

Kortet viser LAG-tilsagn og 
udbetalinger fordelt på 
sogne. Der kan være afvi-
gelser mellem ansøgers 
adresse og faktisk projekt-
lokation.  

 Nettotilflytning 2013-2018 

 

 

Kortet illustrerer summen af til- og 
fraflytninger i perioden fra 2013 til 
2018 fordelt på sogne.  

 

Beskæftigede pr. 
100 indbyggere 
2018 

 

Kortet viser antallet af be-
skæftigede pr. 100 indbyg-
gere fordelt på sogne uan-
set alder og beskæftigelses-
status.  

 Indbyggertal 2018 

 

 

Kortet viser antallet af indbyggere 
fordelt på sogne i 2018. 
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