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Baggrund
Ved kommunalreformen sammenlægges en række kommuner, således at deciderede landkommuner
i mange tilfælde sammenlægges med kommuner, med et større bycenter. Dette rejser et behov for at
vurdere landdistriktets betydning i de nye kommuner. Dette notat er et forsøg på at karakterisere de
nye kommuner ud fra en række indikatorer, der vedrører såvel omfanget af landdistriktet, som hvilke udviklingstendenser der er i kommunen, og hvad der er i kommunens omegn.

Beskrivelse af indikatorer
Mange forskellige emner kan anvendes til at karakterisere kommuner med hensyn til landdistrikt.
Det gælder f.eks. befolkning, landområdets størrelse, arbejdspladser og uddannelsesniveau. I dette
tilfælde er antallet af emner søgt udvalgt og begrænset til de mest sigende indikatorer. Samtidig har
det været et krav, at oplysningerne er tilgængelige og kan ajourføres og således anvendes til at følge
udviklingen i kommunerne.
De emner som indikatorerne belyser er urbanisering, landbrugets betydning, den demografiske
struktur, erhvervs- og befolkningsudviklingen, uddannelsesniveauet, kommunens økonomisk
grundlag og kommunens lokalisering (center/periferi).
Der er i de fleste tilfælde valgt flere indikatorer for hvert emne. De valgte indikatorer for emnerne
fremgår af Tabel 1. Kort over de enkelte indikatorer på kommuneniveau er vist i Bilag 3. Kort over
indikatorer.
En del af indikatorerne er stærkt korrelerede. Det gælder specielt indenfor de enkelte emner, men
også på tværs af emnerne (se Tabel 6 i bilag). Groft sagt kan indikatorerne opdeles i tre grupper,
hvor den største omfatter urbanisering, landbrugets betydning, uddannelse og økonomi dvs. halvdelen af indikatorerne. Den næststørste gruppe består af de 4 indikatorerne for udvikling og demografi, mens den mindste gruppe består af indikatorerne for center/periferi.
Den første gruppe beskriver status med hensyn til forholdet mellem land og by, samt uddannelse og
beskæftigelse.
Den anden gruppe viser i hvilken retning udviklingen bevæger sig.
Den tredje gruppe er afgørende i beskrivelsen af kommunens beliggenhed i forhold til overordnede
veje og områder med mange arbejdspladser dvs. ressourcer udenfor den enkelte kommune.
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Tabel 1. Indikatorer
Emne

Indikator
1 Befolkning i 2004 - pr. km2

Urbanisering

2 Befolkning i landområder og byer under 1000 indb. - andel af befolkningen i 2004
3 Areal i landzone - andel af kommunens areal
4 Gennemsnitlig afstand til motorvej. - km

Center
periferi

5 Antal arbejdspladser i forhold til antal beskæftigede i 2004

Landbrugets betydning

7 Beskæftigede i landbrugserhverv - andel af beskæftigede i 2004.

Udvikling

8 Udviklingen i beskæftigelsen 1994-2004 - Andel af beskæftigede i
1994.

6 Gennemsnitlig afstand fra et punkt i kommunen til områder med stort
overskud af arbejdspladser i 2004. - km

9 Befolkningsudviklingen 1994-2004 - andel af befolkningen i 1994.
Demografi

Uddannelse

Økonomi

10 Befolkningen i alderen 17-64 år - andel af befolkningen i 2004.
11 Befolkningen i alderen 25-44 år - andel af befolkningen i 2004.
12 Indbyggere kun med grundskole uddannelse. - andel af uddannelse i
alt
13 Indbyggere med mindst mellemlang uddannelse. - andel af uddannelse i alt
14 Beskatningsgrundlag. - pr indbygger i 2007 - tusind kr.

Metode
For at kunne vægte de forskellige indikatorer lige er disse normaliseret til samme skala og vendt ens
således at store værdier har den samme betydning. (Se Tabel 3).1 Dernæst er de normaliserede værdier for indikatorerne summeret og resultatet normaliseret til en skala fra 1-100.
Kommunerne er efter aftale med DFFE opdelt i fire klasser afhængigt af størrelsen af landdistriktsindekset. I Figur 1 er vist opdelingen på kommunetyper og kort over disse.
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Indikator 5 (arbejdspladser i forhold til beskæftigede) er dog først korrigeret til den absolutte værdi af 1minus dette, da
et stort underskud af arbejdspladser indikerer, at der er tale om en pendlerkommune.
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Figur 1. Opdeling på kommunetyper efter landdistriktsindeks

Karakteristik af kommunetyperne
I Figur 2 er vist de forskellige kommunetypers andel af befolkning, arbejdspladser, uddannede og
landbrugsareal m.v.
Yderkommunerne omfatter 25 % af landets areal og 20 % af befolkningen i landområder og byer
under 1000 indbyggere, men kun 9 % af den samlede befolkning og 6 % af personer med mellemlang eller højere uddannelse. Beskatningsgrundlaget udgør 8% af det samlede beskatningsgrundlag.
21 % af de beskæftigede i landbrug er bosat i yderkommuner.
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Figur 2. Kommunetypernes andel af befolkning, arbejdspladser, uddannede og landbrugsareal m.v.

Landkommunerne omfatter 46 % af landets areal befolkning i landområder og byer under 1000 indbyggere, men kun 28 % af den samlede befolkning og 20% af personer med mellemlang eller højere
uddannelse. Beskatningsgrundlaget udgør 25 % af det samlede beskatningsgrundlag. 46 % af de beskæftigede i landbrug er bosat i landkommuner.
Mellemkommunerne omfatter 16 % af landets areal og 15 % af befolkning og lidt mere 19 % af befolkning i landområder og byer under 1000 indbyggere.
By kommunerne omfatter 13 % af landets areal og 47 % af den samlede befolkning, men kun en
lille del 15 % af befolkningen bosat i landområder og byer under 1000 indbyggere. Til gengæld er
61 % af personer med mindst en mellemlang uddannelse bosat i bykommuner. Beskatningsgrundla-
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get udgør 52 % af det samlede beskatningsgrundlag, 17 % af de beskæftigede i landbrug er dog bosat i bykommuner.
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Figur 3. Karakteristik af landkommuner og yderkommuner i forhold til hele landet. Øvrige indikatorer.
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I Figur 3 er for udvalgte indikatorer vist landkommuner og yderkommuner i forhold til hele landet.
Yderkommunerne har haft et fald i beskæftigelsen på 2 % i perioden fra 1994-2004, mens landkommunerne har haft en mindre stigning på 1,4 % dvs. under halvdelen af landsgennemsnittet på
4,7 %. Bykommunerne har haft den største stigning på 7,5 %
Befolkningsudvikling har ligeledes været negativ i yderkommunerne med et fald på 1,2 %, mens
der har været en stigning i landkommunerne på 2,2 %. Mellemkommunerne har haft den største befolkningsudvikling på 5,8 % til sammenligning er landsgennemsnittet på 3,9 %.
Yderkommunerne har den største gennemsnitlige afstand til motorveje 41 km og områder med stort
overskud af arbejdspladser 200 km. Landkommunerne ligger tæt på landsgennemsnittet, mens mellemkommuner ligger på ca. halvdelen af landsgennemsnittet.
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Bilag 1. Datakilder og beregninger
Indikatorerne er opgjort på baggrund af data fra forskellige kilder:
Specialudtræk fra Danmarks statistik er anvendt til opgørelse af oplysninger om befolkning og erhverv f.eks. andelen af befolkningen i alderen 25-44.
Ud fra kort er opgjort arealet i landzone, landbrugsarealet og areal omfattet af Natura 2000.
Beregning af den gennemsnitlig afstand i kommunen til motorvej er foretaget som en rasteranalyse
på baggrund af kort over motorveje.
Beregning af den gennemsnitlig vægtede afstand til områder med arbejdspladsoverskud er foretaget
som en kombination af en Huff tiltrækningsmodel og rasteranalyse. Kortlægning af samlede områder med et overskud af arbejdspladser på over 5.000 er foretaget ud fra statistik over arbejdspladser
og beskæftigede fra Danmarks Statistik.
Tabel 2. Datakilder
Kilde

Data

Kommunekort fra KMS

Kommunens samlede areal

Kort fra planDK

Areal i landzone i kommunen

Markblokkort

Landbrugsareal
Befolkning i alt 2004
Befolkning i alt 1994
Befolkning 2004 i alderen 25-44 år
Befolkning 2004 i alderen 17-64 år

Danmarks Statistik - specialudtræk

Befolkning 2004 i landområder og byer under 1000
indbyggere
Beskæftigede 1994
Beskæftigede 2004
Beskæftigede i landbrug 2004
Arbejdspladser 2004
Uddannede i alt 2005

Kirstine H. Gjelstrup i Erhvervs- og Byggestyrelsen

Kun grundskoleuddannelse
Mindst mellemlang uddannelse

Indenrigsministeriet
GIS beregning ud fra kort over
motorveje

Befolkning i alt 2007
Beskatningsgrundlag 2007
Gennemsnitlig afstand til motorvej

GIS beregning ud fra summering af overskud
af arbejdspladser. Kort udarbejdet af DJF på Gennemsnitlig afstand til områder med stort overbaggrund af oplysning om arbejdspladser i
skud af arbejdspladser
kommunen og kort over større bysamfund
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Bilag 2. Tabeller
Tabel 3. Beregning af indikator

Emne

Indikation af
landdistrikt

Vendt ens

Lav befolkningstæthed

Værdi

Befolkning i alt 2004 / Areal i alt

2 Befolkning i landområder og byer under 1000
indb. - andel af befolkningen i 2004

Høj andel i landdistrikt og byer
under 1000 indb

værdi * minus 1

Befolkning i landområder og byer
under 1000 indbyggere / Befolkning
i alt 2004

3 Areal i landzone - andel af kommunens areal

Stor andel af kommunens areal
ligger i landzone

værdi * minus 1

Areal i landzone / Areal i alt

Stor afstand til motorvej

værdi * minus 1

Sum af afstand til motorvej m / Antal
gridceller i kommunen

Lille ind- eller udpendling - dvs.
ikke randkommune til center
eller center

Abs(1 minus værdi)

Arbejdspladser / Beskæftigede

6 Gennemsnitlig afstand fra et punkt i kommunen til områder med stort overskud af arbejdspladser i 2004 - km

Stor afstand til områder med
stort arbejdspladsoverskud

værdi * minus 1

Sum af afstand til områder med arbejdspladsoverskud km / Antal gridceller i kommunen

7 Beskæftigede i landbrugserhverv - andel af
beskæftigede i 2004

Høj andel beskæftigede i landbrug

værdi * minus 1

Beskæftigede i landbrug / Beskæftigede 2004

8 Udviklingen i beskæftigelsen 1994-2004 - Andel af beskæftigede i 1994

Fald i beskæftigelse

Værdi

(Beskæftigede 2004 - Beskæftigede
1994) / Beskæftigede 1994

9 Befolkningsudviklingen 1994-2004 - andel af
befolkningen i 1994

Fald i befolkningstal

Værdi

(Befolkning i alt 2004 - Befolkning i
alt 1994) / Befolkning i alt 1994

10 Befolkningen i alderen 17-64 år - andel af befolkningen i 2004

Lav andel af befolkningen i den
erhvervsaktive alder

Værdi

Befolkning i alderen 25-44 år/ Befolkning i alt 2004

11 Befolkningen i alderen 25-44 år - andel af befolkningen i 2004

Lav andel af befolkningen i aldersgruppen 25-44 år

Værdi

Befolkning i alderen 17-64 år / Befolkning i alt 2004

værdi * minus 1

Kun grundskole / Uddannede i alt

Indikator
1 Befolkning i 2004 - pr. km2

Urbanisering

4 Gennemsnitlig afstand til motorvej - km

Center periferi

Landbrugets betydning

Udvikling

Demografi

Uddannelse

Økonomi

5 Antal arbejdspladser i forhold til antal beskæftigede i 2004

12 Indbyggere kun med grundskole uddannelse - Høj andel kun med grundskoleandel af uddannelse i alt
uddannelse

Beregning

13 Indbyggere med mindst mellemlang uddannelse - andel af uddannelse i alt

Lav andel med mindst mellemlang uddannelse

Værdi

Mindst mellemlang / Uddannede i
alt

14 Beskatningsgrundlag - pr indbygger i 2007 tusind kr.

Lavt beskatningsgrundlag pr.
indbygger

Værdi

Beskatningsgrundlag 2007/ Befolkning i alt 2007
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Tabel 4. Statistik på kommunetype
Landdistriktsklasse
Data

Enhed

Hele
landet

Bykommuner

Mellemkommuner

Landkommuner

Yderkommuner

Kommunens samlede areal

44

5

7

20

11

Areal i landzone i kommunen

41

5

7

19

11

Befolkning i alt 1994

5197

2403

789

1488

518

Befolkning i alt 2004

5398

2532

834

1520

511

Befolkning 2004 i landområder og
byer under 1000 indbyggere

1218

183

227

558

250

Befolkning 2004 i alderen 17-64 år

3461

1672

530

947

311

Befolkning 2004 i alderen 25-44 år

1547

803

228

393

123

Beskæftigede 1994

2585

1209

393

736

247

1000 pers. Beskæftigede 2004

2706

1300

418

746

242

86

15

14

40

18

Arbejdspladser 2004

2706

1382

381

707

237

Uddannelse i alt

2944

1418

458

806

263

Kun grundskole uddannelse

846

339

145

266

96

Mindst mellemlang uddannelse

621

380

78

127

36

Samlet antal Indbyggere 2007

5441

2558

853

1527

504

773

401

114

195

63

43

6

7

20

10

840

36

72

305

428

4781

126

389

2117

2149

1000 km

2

1000 indb.

Beskæftigede i landbrug 2004
1000 stk.

1000 pers.

Mill. kr.

Beskatningsgrundlag 2007

1000 celler Antal 1 km celler
Sum af afstand til motorvej
1000 km

Sum af afstand til områder med arbejdspladsoverskud
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Tabel 5. Indikatorer fordelt på kommunetype
Landdistriktsklasse

Emne

Indikator
1 Befolkning i 2004 - pr. km2

Bykommuner

Mellemkommuner

Landkommuner

Yderkommuner

Hele
landet

460

121

76

47

124

7,2%

27,2%

36,7%

48,8%

22,6%

82,6%

94,0%

95,9%

97,3%

94,3%

6,5

10,4

15,2

41,1

19,6

1,06

0,91

0,95

0,98

1,00

23

56

105

206

111

1,1%

3,3%

5,3%

7,4%

3,2%

7,5%

6,3%

1,4%

-2,0%

4,7%

5,4%

5,8%

2,2%

-1,2%

3,9%

66,0%

63,5%

62,3%

60,9%

64,1%

31,7%

27,3%

25,9%

24,0%

28,7%

23,9%

31,6%

33,1%

36,4%

28,7%

26,8%

17,0%

15,7%

13,6%

21,1%

157

134

128

125

142

2 Befolkning i landområder og
Urbanisering

byer under 1000 indbyggere andel af befolkningen i 2004
3 Areal i landzone - andel af

kommunens areal
4 Gennemsnitlig afstand til mo-

torvej. - km
5 Antal arbejdspladser i forhold
Center
periferi

til antal beskæftigede i 2004
6 Gennemsnitlig afstand fra et

punkt i kommunen til områder
med stort overskud af arbejdspladser i 2004. - km
Landbrugets
betydning

7 Beskæftigede i landbrugser-

hverv - andel af beskæftigede i
2004.
8 Udviklingen i beskæftigelsen

Udvikling

1994-2004 - Andel af beskæftigede i 1994.
9 Befolkningsudviklingen 1994-

2004 - andel af befolkningen i
1994.
10 Befolkningen i alderen 17-64
Demografi

år - andel af befolkningen i
2004.
11 Befolkningen i alderen 25-44

år - andel af befolkningen i
2004.
12 Indbyggere kun med
Uddannelse

grundskole uddannelse. andel af uddannelse i alt
13 Indbyggere med mindst

mellemlang uddannelse. andel af uddannelse i alt
Økonomi

14 Beskatningsgrundlag. - pr ind-

bygger i 2007 - tusind kr.
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1. Befolkning pr. km2

-0.46 -0.78 -0.43 -0.47

2. Befolkning i landområder og
byer under 1000 indbyggere

-0.46

3. Areal i landzone

-0.78

0.69

7. Andel beskæftigede i landbrugserhverv

-0.43

0.90

0.64

12. Andel kun med grundskole
uddannelse

-0.47

0.62

0.50

0.69

0.48

0.40

0.40

0.59

0.27

0.08

6. Vægtet afstand til stort overskud af arbejdspladser

4. Gennemsnitlig afstand til motorvej

5. Arbejdspladser i forhold til
antal beskæftigede

9. Befolkningsudviklingen 19942004

8. Udviklingen i beskæftigelsen
1994-2004

11. Andel af befolkningen i alderen
25-44 år

10. Andel af befolkningen i alderen
17-64 år

14. Beskatningsgrundlag - pr indbygger i 2007

13. Andel mindst mellemlang uddannelse

12. Andel kun med grundskole
uddannelse

7. Andel beskæftigede i landbrugserhverv

3. Areal i landzone

2. Befolkning i landområder og
byer under 1000 indbyggere

1. Befolkning pr. km2

Tabel 6. Korrelationer mellem indikatorer

0.15 -0.23 -0.31

0.90

0.62 -0.51 -0.61 -0.56 -0.58 -0.18 -0.35 -0.37

0.51

0.48

0.64

0.50 -0.47 -0.59 -0.30 -0.47 -0.11 -0.06 -0.35

0.36

0.46

0.64 -0.54 -0.64 -0.55 -0.49 -0.26 -0.43 -0.44

0.48

0.55

-0.90 -0.78 -0.31 -0.39 -0.28 -0.53 -0.28

0.42

0.50

0.64

13. Andel mindst mellemlang
uddannelse

0.48 -0.51 -0.47 -0.54 -0.90

14. Beskatningsgrundlag pr
indbygger i 2007

0.40 -0.61 -0.59 -0.64 -0.78

0.82

10. Andel af befolkningen i alderen 17-64 år

0.40 -0.56 -0.30 -0.55 -0.31

0.12

0.03

11. Andel af befolkningen i alderen 25-44 år

0.59 -0.58 -0.47 -0.49 -0.39

0.23

0.09

0.86

8. Udviklingen i beskæftigelsen 1994-2004

0.27 -0.18 -0.11 -0.26 -0.28

0.18 -0.04

0.53

0.66

9. Befolkningsudviklingen
1994-2004

0.08 -0.35 -0.06 -0.43 -0.53

0.34

0.29

0.39

0.47

0.72

5. Arbejdspladser i forhold til
antal beskæftigede

0.15 -0.37 -0.35 -0.44 -0.28

0.09

0.30

0.28

0.18

0.01

0.82

0.12

0.23

0.18

0.34

0.09 -0.30 -0.36

0.03

0.09 -0.04

0.29

0.30 -0.37 -0.42

0.86

0.53

0.39

0.28 -0.35 -0.31

0.66

0.47

0.18 -0.40 -0.40

0.72

0.01 -0.33 -0.34
0.26 -0.43 -0.50

0.26

4. Gennemsnitlig afstand til
motorvej

-0.23

0.51

0.36

0.48

0.42 -0.30 -0.37 -0.35 -0.40 -0.33 -0.43 -0.30

6. Vægtet afstand til stort
overskud af arbejdspladser

-0.31

0.48

0.46

0.55

0.50 -0.36 -0.42 -0.31 -0.40 -0.34 -0.50 -0.42

-0.30 -0.42
0.74
0.74
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Bilag 3. Kort over indikatorer

Figur 4. Indikatorer for urbanisering
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Figur 5. Indikatorer for center/periferi.
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Figur 6. Indikatorer for landbrugets betydning og udviklingen i kommunen
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Figur 7. Indikatorer for demografi
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Figur 8. Indikatorer for Uddannelsesniveau og kommunens økonomi
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