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Landdistriktsudvikling i Den Europæiske Union...

... er en del af den fælles landbrugspo-
litik og et politikområde af meget stor 
betydning: 91 % af EU’s territorium 
betegnes som landdistrikt og befolkes 
af over 56 % af EU’s befolkning. EU har 
500 mio. forbrugere, der alle har brug 
for en pålidelig forsyning af sunde og 
næringsrige fødevarer, og den fælles 
landbrugspolitik har længe været et 
centralt politikområde i EU, som kon-
stant udvikles for at imødekomme nye 
udfordringer såsom klimaforandringer, 
bæredygtig udnyttelse af naturens res-
sourcer og bevarelse af økonomien i 
landdistrikterne. 

Landdistriktsudviklingspolitikken for 
2007-2013 koncentrerer sig om følgende 
tre mål:

•	 forbedring af landbrugets og skov-
brugets konkurrenceevne

•	 forbedring af miljøet og landskabet og

•	 forbedring af livskvaliteten i 
landdistrikterne og fremme af 
diversificeringen af økonomien i 
landdistrikterne.

På tværs af disse emner sigter den fælles 
landbrugspolitik desuden efter, at lokal-
samfundene involverer sig stærkere i ud-
viklingen af deres egne områder.  Lokale 
aktionsgrupper (LAG’s) bringer lokale part-
nere sammen og udarbejder og gennem-
fører udviklingsstrategier for deres lokal-
samfund ved hjælp af LEADER-metoden*. 

Alle medlemsstaterne opretter na-
tionale eller regionale program-
mer for landdistriktsudvikling (RDP), 
der anvendes til gennemførelsen af 
landdistriktsudviklingspolitikken. 

*LEADER kommer fra det franske udtryk ”Liaison 
Entre Actions de Développement de l’Économie 
Rurale” (forbindelser mellem foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikternes økonomi). Idéen er 
at skabe stærke partnerskaber og fremme samar-
bejde, der skal føre til innovation og udvikling af de 
bedste lokale løsninger på lokale problemer.

... er en fond, der støtter gennemførelsen 
af programmer for landdistriktsudvik-
ling i hele EU.  

Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der 
hører ind under Europa-Kommissionens 
Generaldirektorat for Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, står for næ-
sten halvdelen af de mere end EUR 200 
mia., der stilles til rådighed for disse pro-
grammer. Denne fremgangsmåde gør det 
muligt at koncentrere de EU-midler, der er 
til rådighed til medfinansiering af land-
distriktsudviklingen, om de EU-prioriteter, 

som man i fællesskab er nået til enighed 
om, samtidig med at der er tilstrækkelig 
fleksibilitet på nationalt og regionalt plan.  

Du kan finde eksempler på forskel-
lige aktiviteter til udvikling af land-
distrikter, der er medfinansieret af EU, 
i Landbrugsfondens projektbrochurer, 
som udgives af ENRD: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne...
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... blev oprettet af Europa-Kommissionens 
Generaldirektorat for Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter i 2008 for at 
forbedre gennemførelsen af programmer 
for landdistriktsudvikling. Dette sker ved 
at skabe og dele viden om, hvordan land-
distriktsudviklingspolitikkerne fungerer i 
praksis, og hvordan de kan forbedres, og 
ved at fremme informationsudveksling 
og samarbejde på tværs af Europas land-
distrikter. ENRD bringer således en række 
interessenter sammen, navnlig de natio-
nale landdistriktsnetværk, myndighederne 
i medlemsstaterne og interesseorganisa-
tioner, der er aktive på EU-plan.

ENRD’s kontor hjælper Europa-
Kommissionens Generaldirektorat for 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
med at drive netværket og er omdrejnings-
punkt for netværkets aktiviteter. Kontoret 
er beliggende i Bruxelles og arbejder ud 
fra de tre hovedelementer i netværkets 
strategi:

•	 politikanalyse

•	 kommunikation og

•	 netværkssamarbejde.

Det europæiske netværk for  
landdistriktsudvikling (ENRD)... … sigter på at forbedre gennemførelsen 

af EU’s landdistriktsudviklingspolitikker. 
Dette analytiske arbejde er beregnet på 
at:

•	 øge forståelsen af, hvordan politikken 
fungerer i praksis

•	 foretage en vurdering af, hvad der 
fungerer godt, og hvad der kan 
forbedres og

•	 give indsigt i beslutningstagnings-
processen i medlemsstaterne og på 
EU-plan.

ENRD’s analytiske arbejde omfatter:

•	 arbejdsgrupper, der sætter eksperter 
fra forskellige medlemsstater 
sammen for at drøfte forskellige 
emner såsom finansiering af land-
distrikter og Landbrugsfondens 
gennemførelsesmekanismer

•	 initiativer om emner som skovbrug 
og iværksættertiltag i landdistrik-
terne i samarbejde med nationale 
landdistriktsnetværk og

•	 analyser af, hvordan landdistriktsud-
viklingen fungerer i praksis. 

Der analyse-
res et bredt 
spektrum af 
emner, herunder link mellem landbruget 
og landdistrikternes økonomi som helhed, 
miljømæssige opgaver, innovation, sam-
fundsstyret lokaludvikling, social inklusion 
og de unge i landdistrikterne. 

ENRD’s politikanalyser er til rådighed på 
ENRD’s websted, og omfatter arbejdsgrup-
pernes fund og anbefalinger, informati-
onsark om forskellige politikområder og 
statistikker. Yderligere information fås på: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/

RDP-projektdatabasen indeholder flere 
hundrede eksempler på, hvordan land-
distriktsudviklingspolitikken gennem-
føres i praksis i hele EU. Læs mere om 
projekterne på: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/

ENRD’s politikanalyser…
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... er kernen i ENRD’s virksomhed: ENRD 
faciliterer udveksling af informationer, 
ekspertise og innovation ved at sætte 
en række forskellige aktører inden for 
landdistriktsudvikling sammen til både 
formelle og uformelle arrangementer.  

Netværkssamarbejde bliver i højere og hø-
jere grad anerkendt som et effektivt værk-
tøj til at få interessenter til at engagere sig 
og styrke gennemførelsen af landdistrikts-
udviklingspolitikken. ENRD spiller en særlig 
rolle i den forbindelse i kraft af sin status 
som ”et netværk af netværk”. Yderligere in-
formation om ENRD’s seminarer og møder, 
der bygger på metoder om medbestem-
melse og demokrati til at fremme interak-
tionen, findes på: http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/

LEADER er en hjørnesten i vores netværks-
arbejde. Der afholdes således en årlig 
LEADER-konference med deltagelse af de 
lokale aktionsgrupper fra alle medlems-
staterne. Her deler de bedste praksis og 
drøfter spørgsmål, såsom hvordan man 
forbedrer gennemførelsen af de lokale 
strategier for landdistriktsudvikling, og 
hvordan man starter transnationale 
samarbejdsprojekter. Portalen LEADER 
Gateway på ENRD’s websted er et nøgle-
værktøj til støtte for disse aktiviteter og 
indeholder en værktøjskasse til brug for de 
lokale aktionsgrupper, oplysninger om til-
bud om samarbejde, publikationer, videoer 
og meget mere: http://enrd.ec.europa.eu/
leader/

Netværkssamarbejde...

... er et af ENRD’s vigtigste prioriteter. 
Netværket benytter sig af forskellige 
kommunikationskanaler til at vise, hvor-
dan landdistriktsudviklingspolitikken fun-
gerer i praksis, og udveksle information 
med en lang række modtagere om, hvad 
der sker i Europas landdistrikter. ENRD 
samarbejder med fællesskabsinitiativet 
til udvikling af landdistrikterne om forsk-
ningsfund, udviklingen af politikker og 
lokale succeshistorier. 

ENRD’s websted er det primære kommu-
nikationsværktøj, der samler alle ENRD’s 
aktiviteter ét sted. 

•	 Få et overblik over landdistriktsud-
viklingspolitikken i hver medlemsstat 
ved hjælp af vores interaktive kort: 
http://enrd.ec.europa.eu/country/

•	 Det audiovisuelle mediegalleri 
indeholder billeder fra forskellige 
arrangementer og videoer om in-
teressante landdistriktsudviklings-
projekter: http://enrd.ec.europa.
eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Kommunikationsportalen 
Communicating Rural Development 
Gateway giver eksempler på kom-
munikationsværktøjer, der med 
succes promoverer udvikling af 

landdistrikterne i EU. Se det her: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

ENRD’s publikationer er tilgængelige på 
seks sprog (tysk, engelsk, spansk, fransk, 
italiensk og polsk) og omfatter:

•	 EU Rural Review  - en gennemgang, 
der går i dybden med forskellige 
landdistriktspolitikområder

•	 ENRD Magazine - et blad, der samler 
de seneste historier fra ENRD, de 
nationale landdistriktsnetværk og de 
lokale aktionsgrupper

•	 EAFRD Project Brochures - en række 
brochurer, der fremhæver eksempler 
på succesfulde projekter, der er 
finansieret af Landbrugsfonden 

•	 Rur@l Newsflash - der er et online 
nyhedsbrev om de sidste nye 
netværksaktiviteter.

ENRD er også aktiv på de sociale medier: 
Facebook (www.facebook.com/EUAgri), 
YouTube (www.youtube.com/user/EURural) 
og Twitter (@enrd_cp).

For at abonnere på ENRD’s publikationer 
eller tilmelde dig online diskussionsforum-
met opENRD: https://webgate.ec.europa.
eu/myenrd/myenrd/

Formidling af landdistriktsudviklingen…

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/
http://enrd.ec.europa.eu/leader/
http://enrd.ec.europa.eu/leader/
http://enrd.ec.europa.eu/country/
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://www.facebook.com/EUAgri
http://www.youtube.com/user/EURural
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/


For at få tilsendt ENRD’s seneste publikationer,  
skal du blot tilmelde dig:    
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Deltag i diskussionen på opENRD og hold dig opdateret 
om de seneste trends inden for landdistriktsudvikling: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Yderligere information om ENRD fås på:

www.enrd.eu

op

Spørgsmål?  Send en mail til ENRD:  info@enrd.eu 
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