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Baggrund 

• Vedvarende affolkning i landdistrikter 

• Politiske initiativer til at revitalisere landdistrikter og 
offentlige midler brugt herpå (fx LAG, Landdistriktspulje) 
 

Spørgsmål 

• Hvad er egentlig befolkningens holdning til, at der bruges 
offentlige midler på landdistriktsudvikling? 

• Er der nogen, der går mere ind for det end andre? 
 

Metode 

• Spørgeskemadata fra Land-By Barometer gennemført i  
2011-12 (2000 respondenter). 
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Tidligere studier 
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• Kun ældre, sporadiske studier hidtil. 

 

• Disse peger på positive holdninger til landdistriktsudvikling i 
USA (Willits & Luloff, 1995) og positive holdninger til 
landbrugsstøtte i USA (Molnar & Wu 1989; Wimberley m.fl. 
2002) og Australien (McAllister, 2009). 

 
 

• Ellers peger Eurobarometer spørgeskemaundersøgelser på, at 
EU-borgere er ret positivt indstillede overfor støtten, der udgår 
fra CAP (EU, 2006, 2007, 2007). Kun ca. 17% i hver runde 
mente, at det er for meget at bruge ca. 40% af EUs budget på 
landbruget og landdistriktsudvikling. 
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Denne undersøgelse 

Jens Fyhn Lykke Sørensen 4 

• Hvordan besvares spørgsmålet: Er du helt enig, delvis 
enig, delvis uenig eller helt uenig i flg. udsagn?: Danske 

udkantsområder bør have mere økonomisk støtte fra det 

offentlige. 
 

• Hvordan fordeler svarene sig på socioøkonomiske 
variabler? 
 

• I særdeleshed: Hvilken betydning har det, hvor man bor 
og hvor man er opvokset – på landet eller i byen.  
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Resultater 
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Resultater 

Jens Fyhn Lykke Sørensen 6 



DANISH  CENTRE FOR  RURAL  RESEARCH (CLF) 

Konklusion 
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• Ret positive holdninger til landdistriktsstøtte i den danske 
befolkning. 81 % enten delvis eller helt enige i, at ”danske 
udkantsområder børe have mere økonomisk støtte fra det 
offentlige”.  
 

• Dermed kan konstateres en overordnet goodwill i 
befolkningen overfor landdistrikterne.  
 

• Dog er det uvist, om folk fastholder deres positive holdning, 
når de præsenteres for en regning. 
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Konklusion 
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• Lidt mindre positive holdninger til landdistriktsstøtte blandt 
respondenter med højere uddannelse og højere løn og 
blandt respondenter, der bor i byerne. 

 
• Hvis uddannelsesniveau og urbanisering bliver ved med at 

stige i fremtiden, kan opbakningen til at bruge midler til 
landdistriktsudvikling forventes at falde en smule.  

 


