
 

 

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral Interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark. 

Landdistrikternes Fællesråd har 55 medlemskommuner, der til sammen repræsenterer 2,8 millioner indbyggere. 

Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer, lokale aktionsgrupper, landdistriktsråd samt et større antal landsbyer. 

 

Til erhvervsministeren 
 

 

 

 

Den fremtidige økonomiske ramme for de lokale aktionsgrupper 

  

Kære Simon 
 

Tak for et rigtig godt møde for en måneds tid siden. Vi ser meget frem til at forsætte 
dialogen og samarbejdet med dig som minister.  
 

Jeg henvender mig i forhold til den fremtidige økonomiske ramme for de lokale akti-
onsgrupper, som vi håber, regeringen vil styrke i forbindelse med den kommende 
finanslov for 2020 samt i den kommende programperiode. 
 

De lokale aktionsgrupper, der både er forankret i EU’s Landdistriktsprogram og Hav- 
og Fiskeriudviklingsprogram, har igennem flere år gjort en væsentlig indsats for at 
bidrage til at styrke vækst og udvikling i hele Danmark ved at støtte erhvervs- og 
kulturprojekter, der skaber arbejdspladser og fremmer bosætning i landdistrikter. Den 
seneste evaluering af LAG-ordningens opnåede resultater i programperioden 2014-
2020, som blev foretaget af Oxford Research, understregede samtidig, at LAG’erne 
udfylder en væsentlig plads i det offentlige udviklings- og erhvervsfremmesystem. 
 

Det er imidlertid vores klare oplevelse, at den samlede økonomiske ramme, de lokale 
aktionsgrupper har til rådighed i den nuværende programperiode, ikke er tilstrække-
ligt i forhold til behovet – ikke mindst efter beskæringen af midlerne i forbindelse med 
vedtagelsen af miljø- og fødevarepakken. Samtidig er vi bekymrede for de potentielle 
følgevirkninger af et mindre EU-budget i den kommende programperiode.  
 

Vi håber derfor, at regeringen og du, som minister med ansvar for landdistriktsområ-
det, vil prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper i forbindelse med den kom-
mende finanslov. En oplagt mulighed er at tilbagerulle den tidligere regerings beskæ-
ring af midlerne i forbindelse med næste års finanslov. Vi hæfter os i den forbindelse 
ved de positive signaler fra Socialdemokratiet i forhold til at styrke aktionsgrupperne, 
bl.a. i nærhedsudspillet.  
 

Derudover håber vi, at regeringen vil arbejde for, at midlerne til de lokale aktions-
grupper ikke indskrænkes i den kommende programperiode fx ved at gøre brug af 
muligheden for multifunding samt tilføre nationale midler, der kan kompensere for et 
mindre EU-budget.  
 

Slutteligt vil jeg gerne invitere dig til at besøge nogle af de projekter, der igennem de 
senere år har skabt arbejdspladser på baggrund af midler fra de lokale aktionsgrup-
per. Det håber jeg, at du vil have mulighed for. Vores sekretariat er til rådighed for 
yderligere i den forbindelse.  
 

At styrke de lokale aktionsgrupper er en oplagt sag for en regering, der ønsker det 
bedste for landdistrikterne. Jeg ser frem til at høre fra dig.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
Steffen Damsgaard 

Roberthus, Tybovej 2 
DK-6040 Egtved  
Tlf.: 61 313 636  
Email: mail@landdistrikterne.dk 
www.landdistrikterne.dk  
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