
 

 

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. 
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Bekymrende anvendelse af landdistriktsfilter 

 

Kære indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek  

 

Landdistrikternes Fællesråd påskønner nuværende og tidligere regeringers 

fokus på at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Blandt andre rummer 

den politiske aftale om flere uddannelser i hele landet gode skridt frem mod et 

mere sammenhængende Danmark.  

 

Alligevel ser Landdistrikternes Fællesråd det nødvendigt at rejse en bekymring 

om den nylige evaluering af den ændrede praksis for vurdering af lovforslags 

regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter – også kaldet 

”landdistriktsfileret”1.  

 

Af evalueringen fremgår det, at kun 22 ud af i alt 698 fremsatte lovforslag i 

perioden 2017-2020 har indskrevet bemærkninger om de regionale og 

landdistriktsrelaterede konsekvenser. Det må betragtes som et relativt lavt 

antal lovforslag, hvilket evalueringen ligeledes konkluderer. Samtidig noterer 

vi os i forhold til evalueringen, at der, foruden et relativt lavt antal lovforslag, 

også er stor variation i ressortministeriernes definition og vurdering af, hvad 

der anses som værende væsentlige regionale konsekvenser, herunder for 

landdistrikter.  

 

Den tvivlsomme praksis med anvendelse af landdistriktsfilteret kan potentielt 

betyde, at lovforslag ikke indeholder en konsekvensbeskrivelse for land- og 

yderområder, selv i tilfælde hvor det ellers ville være helt oplagt for politikere 

at få kendskab hertil.  

 

Når centraliseringsreformer op gennem 00’erne har rømmet landdistrikter for 
både skoler, sundhedstilbud, politistationer og butikker understreger det 

vigtigheden af, at politikere får det fulde kendskab til, hvilke konsekvenser et 

lovforslag kan have for landdistrikterne og for sammenhængskraften, hvis det 

gennemføres. Samtidig er det med til at skabe et system, hvor politikere på et 

oplyst grundlag får mulighed for at stoppe op og tænke sig om en ekstra gang, 

når det gælder konsekvenserne for landdistrikterne.  

 

 
1 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/ul%C3%B8/bilag/82/index.htm  
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Landdistrikternes Fællesråd anbefaler derfor, at ordningen gøres obligatorisk, 

således at det i forbindelse med alle lovforslag bliver obligatorisk at angive om 

og hvilke regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter, som et 

lovforslag vil have. Det vil både skabe større ensartethed i 

konsekvensanalyserne på tværs af ressortministerier og samtidig skabe 

sikkerhed om, at landdistriktsfilteret virker efter hensigten ved at give politikere 

et bedre beslutningsgrundlag.  

 

Med venlig hilsen 

Landdistrikternes Fællesråd 

 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 
 
 
 


