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Vækst og udvikling i hele Danmark

Hvad er formålet?
”Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark…Derfor vil regeringen

udarbejde en samlet strategi for udviklingen uden for de største danske byer
og i landdistrikterne. Strategien skal understøtte både bosætning og
erhvervsudvikling.”
Regeringsgrundlag, juni 2015.

Danmark vokser skævt

Jobvækst fra 2013 til 2015

Kilde: Jobindsats.dk.

Danmark vokser skævt

Befolkningstilvækst fra 2011 – 2015

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af ubeboede boliger 2015

Vækst og udvikling i hele Danmark

Regeringen sætter ind på fem områder:
• Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet
• Gode vilkår for produktion og investeringer
• Liberalisering af planloven

• Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark
• Bedre balance i fordelingen af de statslige arbejdspladser

Vækst og udvikling i hele Danmark

Hvad er effekten?
•

Mere end 100 initiativer til gavn for vækst og udvikling i hele Danmark

•

2,5 mia. kroner i varigt løft af bruttonationalproduktet (BNP)

•

Over 9 mia. kr. afsat til at gennemføre initiativerne i perioden 2015-19 inkl.
de skatteelementer, der er aftalt som en del af finansloven.

Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet

Landbrug og fødevareerhvervet spiller vigtig rolle i landdistrikterne

Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger

Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet

• Den kommende fødevare- og landbrugspakke:
 Udfase kvælstofnormerne, så landmanden

 Gøre miljøgodkendelse af husdyrbrug

kan gødske optimalt

nemmere

 Ophæve de obligatoriske randzoner

 Lancere en vækstplan for
akvakultursektoren

 Ophæve stramningerne for § 3-arealer
inden de træder i kraft

•

 Fjerne mange små vandløb i

 Give flere muligheder på de 300 meter fra

vandområdeplanerne
 Fjerne kravet om 60.000 ha ekstra
efterafgrøder
 Afprøve kollektive virkemidler i

udviklingsprojekter

Strandbeskyttelseslinjen:

kysten
•

Bedre adgang til finansiering:
 Etablere Dansk Landbrugskapital
 Styrke Vækstfondens
finansieringsløsninger til landbrug

 Oprette et måleprogram for kvælstoffets
vej fra jord til fjord

Gode vilkår for produktion og investeringer

Produktion har stor betydning for beskæftigelsen i landdistrikterne

Kilde: Danmark Statistik, RAS301

Gode vilkår for produktion og investeringer

•

Lavere skatter og afgifter, færre byrder samt

•

styrket tiltrækning af investeringer:

Attraktive uddannelser og mere kvalificeret
arbejdskraft:



Målrettede PSO-lempelser

 God adgang til uddannelser i hele landet



Enklere brandregulering og mere effektiv

 Bedre dækning af bolig- og

byggesagsbehandling


transportudgifter for
erhvervsuddannelseselever i praktik

Luftfartpolitisk strategi
 Landdistriktsvækstpiloter

•

Vækstkapital til nye/mindre virksomheder:

•

Bedre videnoverførsel og udnyttelse af lokale
erhvervsmuligheder:



Etablering af Dansk Vækstkapital II med



produktion og designprogram for SMV’er

kapitalgrundlag på op til 3 mia. kroner



Business Angel matching fond

Erhvervspartnerskab for avanceret



Målrettet erhvervsindsats i områder ramt
af økonomisk tilbagegang

Liberalisering af planloven

Liberalisering af planloven

•

Friere rammer for kommunernes planlægning

•

og administrative lettelser:

Større kommunal frihed til planlægning langs
kysterne:

 Mindre statslig indblanding, kortere



høringsfrister og nyt klagenævn
•

fortsat beskyttelse af natur og miljø

Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og for
produktion:




Ophævelse af kystnærhedszonen men

Ny anvendelse af tomme bygninger



Udlæg af nye sommerhusområder



Ændring af strandbeskyttelsesreglerne



En national turismestrategi og op til 15

Nye muligheder for omdannelse og

nye forsøgsprojekter

udvikling af mere attraktive landsbyer
•

Bedre udviklingsmuligheder for detailhandlen:


Færre restriktioner på butikkers størrelse

og placering

•

Planlægning i de større byer:


Færre krav om almene boliger



Revision af landsplandirektivet for
hovedstadens planlægning

Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark
Andelen af ubeboede boliger 2015

Kilde: Danmark Statistik

Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark

•

Bedre muligheder for finansiering af boliger og •
erhvervsejendomme i landdistrikterne:


Afskaffelse af 6 måneders-reglen



Mere fleksible krav til rådighedsbeløb



Mere effektiv nedrivning med flere private

Bedre fremkommelighed i hele landet:


Lavere transportudgifter til og fra de små
øer samt en driftssikker færgebetjening



Tillade højere hastigheder på udvalgte
motortrafikveje og forsøgsordning, hvor
17-årige får mulighed for at erhverve

midler, samt større involvering af de

kørekort

lokale kræfter

•

•

God mobil- og bredbåndsdækning:


Etablering af en statslig bredbåndspulje



Kommuner kan hurtigere tillade
opsætning af mobilmaster



Bedre rammer for dagtilbud til børn og
folkeskoler samt gode sundhedsydelser:


og dagtilbud


Forsøg med fjernundervisning i
folkeskolen

Mere ambitiøse dækningskrav i
kommende frekvensauktioner

Bedre vilkår for etablering af institutioner



Understøtte en mere hensigtsmæssig
fordeling af læger i hele landet.

Bedre balance via flere statslige arbejdspladser i hele
Danmark

Note: 47 arbejdspladser rykkes fra København til Fredericia (40 fra BaneDanmark og 7 fra Energinet.dk). Samtidig flyttes 49 arbejdspladser (Energinet.dk) fra Fredericia til Esbjerg.

