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Baggrund for undersøgelsen 

• Hvad er ’et landdistrikt’ og hvad er ’erhverv’ i 
disse tider? Hvad er ’center’ og ’periferi’? Nye 
samfundsformer, nye rum og økonomier 
indebærer nye udviklingstræk og muligheder 
(for aktører) i landdistrikter – få øje på, 
’governance’? 

• Påstand at der er mange oversete småerhverv i 
landdistrikter, at der kan komme flere til og at 
de har betydning – undersøge påstanden. Der 
findes ikke megen viden, statistik eller 
synderlig interesse fra de officielle kredse 





Baggrunden for undersøgelsen 

• Teorier om entrepreneurship/iværksættere
• ’Economic man’ og vækst? 
• ”The peripheral mode of entrepreneurship”: 

flytte ind i landskabet, (gen)bruge stedlige 
værdier, kultur/æstetik/natur og økonomi –
’Cultural/economic man’ og livskvalitet    

• Den almindelige iværksætter
• Vækstiværksætteren  
• Livsstilsiværksætteren 



Fremgangsmåde

• Undersøgelse i to caseområder i landdistrikter 
i Østjylland - det ene er at sammenligne med et 
udkantsområde 

• Hovedspørgsmål: Hvem, Hvad, Hvorfor, 
Hvorfor på stedet, Virksomhedens og sociale 
relationer til omverdenen, Viden om/brug af 
støtteordninger/lokal rådgivning, Forslag til 
indsats o.l.





Resultater, generelle  

• Der kan ikke konstateres klare forskelle på
resultaterne som følge af beliggenhed 

• De fleste er/har:  
• Tilflyttere 
• Livsstilsiværksættere, næsten ligeså mange er 

almindelige iværksættere, kun få er 
vækstiværksættere  

• Etableret på stedet pga. bopælen, hvoraf 
mange har valgt bopælen pga. naturen 

• Først efter bosætning er de nye erhverv 
tænkt/etableret på stedet  

• Betydelige uformelle (sociale) relationer i 
lokalsamfundet (ift. erhvervet men især via 
familien) 



Resultater, generelle 

Mange er/har:  
• Deltids-iværksættere og har det som et  

sideerhverv kombineret med lønnede jobs 
(især mange kvinder) – ’multiple way of living’

• Etableret sig på et nedlagt landbrug
• Usynlige 
• Anvender e-handel/markedsføring 
Der er tale om alle mulige typer erhverv (men 

ingen konventionelle landbrug o.l. - ??) 



Resultater, generelle  

• ’De almindelige iværksættere’ har betydelige 
uformelle (sociale) relationer (fritid) (bruger 
social kapital)

• ’Vækstiværksættere’ har nærmest ingen 
relationer (og er på vej væk) 

• ’Livsstilsiværksættere’ er integreret på flere 
måder, både socialt og bruger ressourcer fra 
stedet (f.eks. naturen) i deres erhverv. De er 
også særligt aktive i lokalsamfundene. Bruger 
og danner social kapital og bruger/revitaliserer 
fysisk/stedlig kapital. 



Resultater, generelle 

• Forslag til tiltag handler primært om 
påskønnelse, de lokale samfund og tilbud i 
fællesskaber

• Ved ikke noget om støtteordninger
• Lokale aktører (f.eks. planlæggere, 

lokalråd/LAG eller erhvervskontorer m.fl.) ikke 
bevidste om eksistensen af den nye type og 
dens betydning



Anvendelse generelt 

• Ny erhvervsudvikling truer ikke automatisk 
natur og miljø – kan i stedet revitalisere  

• Nye typer iværksættere er med til at 
konsolidere (sikre livskvalitet, fortsat 
bosætning) og udvikle i  landdistrikter, men 
overses (pga. konventionelle målemetoder og 
syn på ’landdistrikter’) 

• Mere udvikling i landdistrikter kan stimuleres 
ved at fremme  især livsstilsiværksætterne (i 
samarbejde med lokalsamfund)



Anvendelse, generelt 

• Tilrettelæggelse af en tværgående 
landdistriktspolitik med et kombineret 
bosætnings/erhvervssigte i kommunerne?  

• Udkantsområderne kan have særlige aktiver –
men det forudsætter fokus på, viden om og 
gøremål til forløsning af potentialet (diskursen 
er en helt anden!)



• Mere mellem himmel og jord … Spirende 
erhverv i landdistrikter i Vejle kommune, 
kan downloades 
http://www.sl.life.ku.dk/Publikationer/Udgive
lser/RaadgivningsPublikationer/APSL111.a
spx?katid={43FD7CA7-82F0-4B2F-90EF-
8E228315AECC}

• Planer om opfølgende undersøgelser 
• Efterårets moduler i 

Master i landdistriktsudvikling og 
landskabsforvaltning 


