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Forord

Region Syddanmark udarbejder en ny regional 
udviklingsstrategi 2024-2027, der sætter ram-
merne for arbejdet med at udvikle regionen. 

De følgende sider skal ses som et kort grundlag 
for diskus sion med udgangspunkt i en række 
syddanske udfordringer og potentialer. De skal 
give et fælles afsæt for debat og drøftelser 
om indholdet af den kommende udviklings-
strategi, som vi i løbet af efteråret og vinteren 
2022-2023 skal have med borgere, kommunale 
partnere, organisationer m.fl. i Syddanmark.

Diskussionsoplægget sætter fokus på otte 
temaer, der former samfundsudviklingen og 
skaber rammerne for det strategiske handle-
rum i Region Syddanmark: Dansk-tysk samar-
bejde, klimaudfordringer og grøn omstilling, 
den demografiske udvikling, uddannelse, 
sunde levevilkår, udvikling i hele regionen, 
mobilitet og rent vand og jord.

Hvert af disse temaer rummer udfordringer, 
dilemmaer og muligheder, som det kræver 
samarbejde og partnerskaber at adressere – på 
tværs af offentlige myndigheder, videns- og 
uddannelsesinstitutioner, virksomheder, 
lokalsamfund og den dansk-tyske grænse.

Vi glæder os til dialogen – og til drøftelse af 
vores fælles udfordringer og potentialer!

God læselyst!
Michael Nielsen,
formand, Udvalget for regional udvikling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev vedtaget 
af regeringslederne i 2015. De sætter den globale ud
viklingsdagsorden frem mod 2030 og forpligter verdens 
lande til at handle på de udfordringer, verden står over
for. Udfordringerne har nationale, regionale og lokale 
konsekvenser og skal løses i fællesskab. Verdensmålene 
udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som gælder for 
alle FN’s 193 medlemslande. 

Region Syddanmark støtter verdensmålene.
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L A N D D I S T R I KT E R N E  I  TA L

Kilde: CPR og Danmarks Statistik

S Y D D A N M A R K  I  T A L

+2,2%

+5,2%

Befolkningsudvikling  i 
Syddanmark 

(2012-2022):

Befolkningsudvikling  
i hele landet 

(2012-2022):

Indbyggere
(3. kvartal 2022):

1.236.000

SYDDANMARK I TAL

Bystørrelse med største  
befolkningsudvikling  
i Syddanmark (2017-2022):  

10.000-19.999 indbyggere

Bystørrelse med mindste  
befolkningsudvikling  
i Syddanmark (2017-2022):  

200-249 indbyggere

Der er blevet 10 % 
færre unge mellem 

0-24 år i de syddanske 
landdistrikter (2012-2022)

18,8 %

-23,5 %
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5.573
I alt pendler 5.573 beskæftigede borgere 
bosat i Tyskland til et arbejde i Syddanmark

Indpendlere fra Tyskland varetager 
4% af de sønderjyske arbejdspladser

83%

4%

af sønderjyderne og 75% af nord tyskerne 
mener, at danskere og tyskere i grænselandet 
har noget til fælles



Status og udvikling
Som grænseregion til Tyskland har Syddanmark en unik mulighed 
for samarbejde på tværs af grænsen. Syddanmark og Slesvig
Holsten har mange fælles styrker og udfordringer og dermed et 
stort potentiale for samarbejde. 

I samarbejdet spiller den nyetablerede dansktyske udviklings
alliance en central rolle. I 2022 har alliancen styrket det gensidige 
kendskab og skabt synlighed gennem begivenheder inden for 
blandt andet energi, fødevarer og de digitale klynger. Alliancen 
er et prioriteret mål i regeringsgrundlaget i SlesvigHolsten fra 
2022, og forankringen er styrket med centralt placerede koor
dinatorer. Der er enighed om at udbygge alliancen gennem en 
efterspørgsels dreven og smidig mobilisering af nøgleaktører på 
tværs af grænsen. 

En undersøgelse gennemført af Region Syddanmark viser, at bor
gerne i det dansk/tyske grænseland deler opfattelsen af, at de har 
noget til fælles. 83 pct. af sønderjyderne mener i høj eller i nogen 
grad, at danskere og tyskere i grænseområdet har noget til fælles. 
Det tilsvarende tal for nordtyskerne er 75 pct. Det er især kulturen 
og mentaliteten, som borgerne i grænseområdet oplever, samler 
grænselandets borgere. 

Syddanmark har i dag 5.573 indpendlere fra Tyskland, og det er 
særligt de sønderjyske arbejdspladser, der har ansat personer 
bosat i Tyskland. Desuden bor der 10.104 tyske statsborgere i Syd
danmark. Blandt de syddanske små og mellemstore virksomheder 
(10250 fuldtidsansatte, SMV’er) angiver 14 pct., at de har tyske 
statsborgere ansat. Indpendlerne og herboende tyske statsborgere 
kan øge kendskabet til Tyskland, og derved styrkes fundamentet 
for samarbejdet med Nordtyskland.

Unge sønderjyder (1839år) vurderer i lavere grad end de ældre 
sønderjyder, at de taler tysk til hverdagsbrug eller bedre. Om
vendt vurderer de unge nordtyskere i markant højere grad end de 
ældre nordtyskere, at de taler dansk til hverdagsbrug eller bedre. 
Desuden fravælger syddanskerne i højere grad end tidligere at 
have Tysk fortsættersprog på Aniveau i gymnasiet. I 2021 havde 
6,9 pct. af dimittenderne på Stx og Hhx Tysk fortsættersprog på 
Aniveau. 

Udfordringer og potentialer
Syddanmark og Nordtyskland er integreret kulturelt, på uddan
nelserne, på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet. Dette gælder i 
Syddanmark, og særligt for Sønderjylland. Potentialet for fælles 
udvikling er til stede og kan udbygges.

Blandt borgerne i grænselandet (sønderjyder og nordtyskere) 
er der en udbredt opfattelse af, at kvaliteterne i grænseområdet 
overses. Dette indikerer et potentiale for i højere grad at udnytte 
kvaliteterne i grænseområdet. 

Samarbejder på tværs af grænsen kan blive udfordret af sprog
barrierer i fremtiden  tyskkundskaber ser ud til at være dalende 
blandt de unge. 

Kilde: Danmarks Statistik; Børne og Undervisningsministeriet; Region Syddanmark, 
analyserne ”Grænselandet på tværs” og ”Syddanske virksomheders engagement i Nord
tyskland”. I ”Grænselandet på tværs” er Sønderjylland Haderslev, Sønderborg, Tønder 
og Aabenraa Kommuner. I ”Syddanske virskomheders engagement i Nordtyskland” er 
Sønderjylland Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner. 

 Dansk/tyske muligheder 

Borgerne i grænselandets opfattelse af at have
noget til fælles 2020

Har noget til fælles 

Data til figurer - identitet og over grænsen
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Nord for grænsen Syd for grænsen

Figuren viser andelen af studenter på Stx og Hhx, der dimitterede med tysk på Aniveau 
i perioden 2015 til 2021. Dette måles ved, om eleven har en skriftlig årskarakter i Tysk 
fortsættersprog på Aniveau på eksamensbeviset. Elever på Htx og Hf kan ikke have 
tysk på Aniveau og indgår derfor ikke i figuren.
Kilde: Børne og Undervisningsministeriet

Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet ”I hvilken grad er du enig eller uenig i, at danskere 
og tyskere i grænseområdet har meget til fælles?”.
Kilde: Region Syddanmark, analysen ”Grænselandet på tværs”

Figuren viser antallet af tyske indpendlere, der arbejder i henholdsvis Sønderjylland og det øvrige 
Syddanmark i 2020. Sønderjylland defineres som Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa 
Kommuner.
Kilde: Danmarks Statistik

Arbejdspladser varetaget af tyske indpendlere 2020

44..556633  

11..001100  

Sønderjylland

Øvrige Syddanmark

Andel studenter med tysk på A-niveau 2015-2021Udvikling over tid 1 lille publ

Studenter og karakterer AS
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17 tons

36 %

I 2019 udledte syddanskerne i gennemsnit 
17 tons klimagasser pr. indbygger inklusiv 
udledning fra produktion andre steder

af energiforbruget i Syddanmark kommer fra 
vedvarende energi

43 pct. stigning i indvindingen af råstoffer 
fra 2010 til 2020



Status og udvikling
Verden står over for kæmpe udfordringer med klimaforandringer 
og overforbrug af naturressourcer.  Udledning af klimagasser og 
ressourceforbrug skal begrænses for at afbøde de negative konse
kvenser af klimaforandringer. Omstillingen berører alle, for klimafor
andringer kender ingen grænser, heller ikke kommunegrænser.

Samarbejde om og koordinering mellem kommunerne, erhvervsliv 
og andre aktører er nødvendigt for at håndtere klimaudfordringerne. 
Partnerskabet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark har resulteret 
i ambitiøse klimaplaner for alle 22 syddanske kommuner, som kan 
fremskynde en mere effektiv grøn og bæredygtig omstilling. 

Vi vil opleve mere ekstremt vejr i form af flere skybrud, stormflod og 
tørkeperioder. Mange af klimaforandringerne er et problem på tværs 
af de syddanske kommunegrænser. Vand respekterer ikke admini
strative grænser og kræver tit løsninger på tværs af kommuner. Det 
kræver samarbejde og koordinering. Af de 14 nationalt definerede 
risikoområder, der fokuserer på udfordringer fra havet, er de syv pla
ceret i Syddanmark. Det understreger behovet for en samlet indsats 
på klimatilpasningsområdet. 

Danmarks forbrug af ressourcer belaster klimaet og miljøet. I 2018 
krævede Danmarks forbrug indvinding af godt 23 tons ressourcer pr. 
person, mens det tilsvarende EUgennemsnit var ca. 15 tons. Mange 
af de produkter, som forbruges i Danmark, er produceret i udlandet. 

Mindre forbrug, øget genbrug og mere genanvendelse af materialer 
er afgørende for reduktion af Danmarks klimaaftryk. Borgernes 
klimaaftryk stammer især fra forbruget af fødevarer og transport, 
mens bygge og anlægsbranchen både har et stort klimaaftryk og et 
stort forbrug af ressourcer.  Råstoffer (kalk, ler, grus, sten og sand) 
er knappe ressourcer, og der bruges meget energi, når de oparbejdes 
til beton og tegl. Mindre forbrug og mere genanvendelse af bygge
materialer reducerer energiforbrug i forbindelse med fremstilling af 
byggematerialer og presset på udvinding af råstoffer. Indvindingen af 
råstof på land er steget med 43 pct. i perioden 2010 til 2020.

I 2019 blev der i Syddanmark udledt 13 mio. ton CO2. Det svarer til, 
at hver syddansker i gennemsnit udledte 10,8 ton klimagasser om 
året. Når udledning på grund af forbrug medregnes, udleder hver 
dansker i gennemsnit 17 tons klimagasser.  Vedvarende energikilder 
bidrager med en stigende andel af det samlede energiforbrug og 
er konkurrencedygtige energikilder, men energien kan ikke lagres. 
Derfor skal fremtidens energiforsyning koble energiproducerende og 
energiforbrugende sektorer. Fx ved at vedvarende energi anvendes 
til at producere brint ved elektrolyse (PowertoX), som kan løse lag
ringsproblemet og sikre energi til energitunge forbrugere såsom tung 
industri og tung transport. Kompleksiteten af fremtidens energisy
stem indebærer, at koordinering og planlægning bliver vigtigere.

Udfordringer og potentialer
Klimaudfordringerne forudsætter markant omstilling og er en opga
ve, som bedst løses, hvis alle kræfter bringes i spil gennem samarbej
der og partnerskaber. Regionen kan bidrage med viden, facilitering og 
koordinering.

Det er både en udfordring og mulighed at sætte fokus på cirkulær 
økonomi  genanvendelse af ressourcer  for at mindste CO2udled
ning og pres på naturressourcer. Som myndighed på råstofområdet 
har Region Syddanmark en interesse i at øge genanvendelsesgraden 
i særligt byggeriet.

Udvikling af PowertoX er en mulighed for at sikre syddanskerne 
en bæredygtig energiforsyning, samt at tung industri og transport 
bliver mere bæredygtig.

    Klimaudfordringer og bæredygtig vækst

Vandets danmarkskort

Figuren viser, hvordan den gennemsnitlige danskers årlige CO2udledning fordeler sig. 
Kilde: Concito

Udledning af CO2 pr. indbygger opdelt på årsag
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Kilde: Danske Regioner & WSP
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Klimagasudledning opdelt på sektorer 2019

Figuren viser den samlede klimagasudledning opdelt på sektorer i Syddanmark i 2019.
Samlet klimagasudledning i Syddanmark: 13.165.737 ton CO2.
Kilde: Region Syddanmark, analysen KONTUR



1.236.000

2,2%

Indbyggere i Syddanmark i 2022 

Siden 2012 er befolkningstallet i Syddanmark 
vokset med 2,2 pct.. I 2032 forventes befolk-
ningen at være vokset 1,9 pct. sammenlignet 
med 2022.

I 2032 vil knap hver femte syddansker 
være 70+ år



Status og udvikling
Ændringer i befolkningens sammensætning, størrelse, arbejds
markedsdeltagelse og uddannelse er grundvilkår for samfunds
udviklingen og har konsekvenser for en lang række faktorer 
såsom de offentlige indtægter og udgifter samt tilgængelighed af 
arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

Generelt går det godt med befolkningsudviklingen i Syddanmark. 
Antallet af syddanskere er steget med 2,2 pct. fra 2012 til 2022. I 3. 
kvartal 2022 er der 1.235.747 indbyggere i Syddanmark.

I det kommende årti (20222032) forventes en lavere befolknings
vækst i Syddanmark sammenlignet med udviklingen på landsplan. 
Den danske befolkning forventes at blive 3,5 pct. større, mens der 
forventes at blive 1,9 pct. flere syddanskere. Der forventes imidler
tid forskydninger i befolkningssammensætningen både på lands
plan og i Syddanmark. Der bliver en større andel af ældre borgere 
i Syddanmark, idet andelen af 70+årige vokser til 18,8 pct., mens 
andelen af 2569årige forventes at falde til 65,4 pct. 

Befolkningens uddannelsesniveau har været stigende i perioden 
2008 til 2021, og det gælder også i Syddanmark. I 2008 var ande
len af de 1569årige med en erhvervskompetencegivende uddan
nelse (erhvervsuddannelser og videregående uddannelser) 57,2 
pct. I 2021 er andelen steget til 62,5 pct. Der er særligt kommet 
en højere andel med en videregående uddannelse, mens andelen 
af faglærte er faldende. Det skyldes, at der er flere faglærte, som 
forlader arbejdsmarkedet, end der bliver uddannet. 

Udfordringer og potentialer
Grundlæggende er det godt, at vi bliver ældre, og i Syddanmark 
bliver vi også ældre. Men udviklingen medfører også udfordringer i 
forhold til, at færre skal forsørge flere; at region og kommuner skal 
levere god service. Udviklingen er også orskellig blandt regionens 
kommuner. Fx vil der være relativt flere ældre i økommunerne 
sammenlignet med de øvrige syddanske kommuner. 

Det stigende uddannelsesniveau i befolkningen rummer et 
potentiale, idet flere borgere med en erhvervskompetencegivende 
uddannelse giver flere muligheder for at skabe og fastholde gode 
jobs i regionen. Samtidig styrker det fundamentet for udvikling af 
videns og teknologibaserede arbejdspladser i regionen, fx inden 
for sundhed og robotteknologi.

Desuden er der behov for at uddanne flere faglærte i Syddanmark 
for at dække det tab af faglært arbejdskraft, der opstår som følge 
af, at mange faglærte vil forlade arbejdsmarkedet de kommende 
år.

Demografisk udvikling

Kortet viser hvor stor en andel af befolkningen, der forventes at være 70 år eller ældre  i 2032.
Kilde: Danmarks Statistik

Figuren viser udviklingen i andelen af indbyggere med erhvervskompetencegivende 
uddannelse i perioden 2008 til 2021 opdelt på uddannelsestype.
Kilde: Danmarks Statistik

Andel af befolkningen på 70+ år i 2032

15-69 årige med erhvervskompetencegivende 
uddannelse 2008-2021

Befolkningsvækst 2022-2032

Kortet viser den forventede befolkningstilvækst i perioden 2022 til 2032.
Kilde: Danmarks Statistik
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færre 15-19-årige i Syddanmark i 2032 
sammenlignet med 2008

81 %
af de 25-årige syddanskere har gennemført 
en ungdomsuddannelse.

Hver tredje unge kvinde har dårligt mentalt 
helbred

16 %



Uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik; Den Nationale Sundhedsprofil.

Status og udvikling
Uddannelse giver unge bedre muligheder for at navigere i et sta
digt mere globalt og foranderligt samfund og medvirker til at sikre 
fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig har uddannelse betydning 
for den enkeltes sundhed og trivsel. 

Flere syddanskere gennemfører en ungdomsuddannelse. Andelen 
af de 25årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er 
steget fra 77,7 pct. til 81 pct. i perioden 2005 til 2021.  Der er 
imidlertid et stykke vej til at nå den nationale uddannelsespolitiske 
målsætning om, at 90 pct. af de 25årige i 2030 skal have gennem
ført en ungdomsuddannelse. 
 
Adgang til gode uddannelser skaber udvikling i hele regionen, men 
elevgrundlaget for regionens ungdomsuddannelser bliver mindre. 
Fra 2008 til 2022 er ungdomsårgangene blevet mindre i Syddan
mark, og udviklingen forventes at fortsætte. Fra 2008 til 2022 er 
der blevet 4,5 pct. færre 1519årige, og i 2032 forventes der 16 
pct. færre sammenlignet med 2008.   

Faglige og personlige kompetencer bliver vigtigere. Teknologiske 
og digitale landvindinger øger efterspørgslen efter specialiserede 
kompetencer, og globaliseringen skaber behov for fremmedsprogs
kompetencer. Desuden ændrer den grønne omstilling ikke blot 
behovet for faglige kompetencer, men også personlige kompeten
cer, som kan bidrage til at håndtere klima og miljøudfordringer i 
dagligdagen. Både borgere og virksomheder mangler imidlertid 
viden om bæredygtig adfærd og grønne løsninger.     

Der mangler faglært arbejdskraft i regionen, og denne udvikling 
forventes at tage til. Andelen af unge, der vælger en erhvervsud
dannelse, er faldet de seneste 15 år. Samtidig vil en stor andel af de 
faglærte forlade arbejdsmarkedet i de kommende år.  

Syddanskernes tyskkompetencer er i tilbagegang. Unge syddan
skere vurderer i mindre grad end syddanskere over 40 år, at de 
kan tale tysk til hverdagsbrug eller bedre. Samtidig er andelen af 
studenter med tysk på Aniveau faldet markant i perioden 2015 til 
2021. 

Fysisk og mental sundhed bidrager positivt til borgernes trivsel og 
læring, og når længden af uddannelsen stiger, stiger den mentale 
sundhed også. De fleste unge oplever høj mental trivsel, men an
delen af 1624årige syddanskere med dårligt mentalt helbred er 
steget fra 2010 til 2021, og mere end hver tredje unge kvinde har 
et dårligt mentalt helbred i 2021. 

Udfordringer og potentialer
Når der bliver færre unge i regionerne, presses uddannelses
institutionernes økonomi og kvaliteten af undervisningen. Til 
gengæld gennemfører flere unge en ungdomsuddannelse, og 
der er tilmed et potentiale i at arbejde med at fastholde elever på 
ungdomsuddannelser og særligt på erhvervsuddannelser, hvor 
efterspørgslen er høj og frafaldet stort. 

Langt de fleste unge syddanskere gennemfører en ungdomsud
dannelse og trives undervejs. Men der er også  unge, som oplever 
dårligt mentalt helbred, og der er unge, som ikke er i uddannelse 
eller job. Der er blandt andet et potentiale i at inddrage unge i 
forhold til arbejdet med mental trivsel samt at understøtte de 
forberedende grunduddannelser (FGU), der henvender sig til unge 
under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.  

Den grønne omstilling sætter en ny dagsorden i forhold til både 
faglige og personlige kompetencer, og der ligger store muligheder i 
at ruste de unge bedre til at håndtere den grønne omstilling.

Udvikling i antal 15-19-årige i Syddanmark

Figuren viser det faktiske og forventede antal 1519årige i Syddanmark i perioden 2008 til 2032.
Kilde: Danmarks Statistik
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Figuren viser andelen af 25årige i Syddanmark, der har fuldført en ungdomsuddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik
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Figuren viser andelen af 1624årige unge i Syddanmark opdelt på køn i perioden 2010 til 2021, 
der har en lav score på den mentale helbredsskala ud fra den grænse, der er fastsat af Den 
Nationale Sundhedsprofil. 
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, bearbejdet af Region Syddanmark

  Faktisk udvikling

  Fremskrivning



Knap tre ud af fire (74 pct.) syddanskere har 
en god eller særdeles god livskvalitet

41%
af de 16-24-årige kvinder i Syddanmark føler 
sig ofte nervøse eller stressede

542.866
I Syddanmark var der mere en halv million 
idrætsmedlemskaber i 2021



Status og udvikling
Borgernes sundhed og mentale trivsel er vigtige for, at syddan
skerne kan have et godt og aktivt liv på arbejdsmarkedet, i familien 
og i fritiden. 

Mange syddanskerne er fysisk aktive. Mere end hver femte er 
fysisk aktive med moderat intensitet i fire timer om ugen eller træ
ner regelmæssigt og hårdt flere gange om ugen. Det er de unge, 
der dyrker mest motion, og mænd dyrker oftere motion end kvin
der (henholdsvis 26,6 pct. og 15,8 pct.). På tværs af syddanskerne 
er tilbøjeligheden til at motionere faldet fra 26,9 pct. i 2010 til 21,1 
pct. i 2021. Mange syddanskere er dog med i idrætsforeninger: I 
Syddanmark var der 542.866 idrætsmedlemskaber i 2021. 

Livskvaliteten hos syddanskerne er generelt god: Næsten tre ud 
af fire (74 pct.) angav i Den Nationale Sundhedsprofil i 2021, at 
deres livskvalitet var særdeles god eller god. Der er dog sket et fald 
i andelen af syddanskere med særdeles god eller god livskvalitet, 
idet den tilsvarende andel var 79 pct. i 2013. 

Flere kvinder end mænd i Syddanmark har et dårligt mentalt hel
bred ud fra den grænse, Den Nationale Sundhedsprofil har fastsat. 
15 pct. af de syddanske mænd har et dårligt mentalt helbred, mens 
det gælder 19 pct. af kvinderne. For både mænd og kvinder dækker 
disse tal over store forskelle på tværs af aldersgrupper. For begge 
køn gælder, at de 6574årige er den aldersgruppe, hvor færrest 
har dårligt mentalt helbred. Det gælder 12 pct. af kvinderne og 9 
pct. af mændene i aldersgruppen. 

Det er særligt de unge, der har et dårligt mentalt helbred. I 2021 
har mere end hver tredje 1624årige kvinde i Syddanmark (34,5 
pct.) et dårligt mentalt helbred, mens det gælder knap hver femte 
syddanske mand i aldersgruppen (19,8 pct.). Tendenserne i forhold 
til udfordringer med det mentale helbred gør sig også gældende 
i hele landet. På landsplan er det for eksempel 34,4 pct. af de 
1624årige kvinder, der har et dårligt mentalt helbred. 

Det er også de 1624årige, der oftest føler sig nervøse eller stres
set. For de unge kvinder gælder det for 41 pct. i 2021 mod 20 pct. i 
2010. Tilsvarende gælder det for 21 pct. af de 1624årige mænd i 
Syddanmark mod 10 pct. i 2010. 

Det er ikke kun følelsen af nervøsitet og stress, der ofte fylder hos 
unge syddanskere. Mange unge slås også med ensomhed. Blandt 
de 1624årige føler 16 pct. sig ofte uønsket alene. De 6574årige 
er den aldersgruppe, hvor den mindste andel ofte føler sig uønsket 
alene. Her gælder det 6 pct.

Udfordringer og potentialer
Syddanskernes motionsvaner er blevet dårligere siden 2010, og 
det kan give udfordringer med det fysiske helbred. Det er således 
stadig vigtigt at skabe muligheder for, at endnu flere kan deltage i 
fysiske og sociale aktiviteter. 

Udviklingen i mental sundhed og trivsel er en udfordring, men 
også en mulighed for at sætte fællesskaber og social inklusion på 
dagsordenen. 

Mange syddanskere deltager i idræt og andre sociale aktiviteter 
i idrætsforeninger. Foreningslivet giver mulighed for at deltage i 
aktive fællesskaber, og der er et potentiale for at inkludere flere og 
dermed styrke det mentale og fysiske helbred.

     Sunde Levevilkår

 Mænd         Kvinder        

Figuren viser andelen af indbyggere i Syddanmark opdelt på køn og alder, der har en lav score på den 
mentale helbredsskala i 2021 ud fra den grænse, der er fastsat af Den Nationale Sundhedsprofil.
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil
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Figuren viser andelen af de 1624årige i Syddanmark, der ofte føler sig nervøs eller stresset.
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil
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77%

62%
af indbyggerne i landdistrikter og småbyer* 
føler sig knyttet til deres lokalområde

af indbyggerne i landdistrikter og småbyer* 
med en stærk tilknytning til deres lokal-
område vurderer, at de oplever et godt 
fællesskab mellem beboerne

*småbyer er byer med op til 3.000 indbyggere



Status og udvikling
Fastholdelse af indbyggere i alle dele af regionen er vigtigt for 
at kunne opretholde det udbud af uddannelser, kulturaktiviteter 
samt sundheds og mobilitetstilbud, der er i dag på tværs af Syd
danmark. Disse muligheder kan også være med til at tiltrække nye 
indbyggere til regionen. 

I Syddanmark har der de seneste år været en befolkningstilvækst, 
hvilket også kendetegner udviklingen i resten af landet. Der er 
imidlertid stor forskel på befolkningsudviklingen på tværs af 
Syddanmark. Særligt regionens mindste byer og landdistrikter har 
de seneste 10 år oplevet tilbagegang i befolkningstallet. Byer med 
200249 indbyggere har oplevet den største tilbagegang i antallet 
af indbyggere, hvis man sammenligner med de øvrige bystørrel
ser. Her er befolkningstallet faldet med 23,5 pct. i perioden 2017 
til 2022. Også byer med 1.0001.999 indbyggere har oplevet en 
negativ befolkningsudvikling med 10,8 pct. i perioden. 

Tilknytning til lokalområdet har indflydelse på, hvorvidt borgere 
overvejer at flytte væk fra et område eller ej. Overordnet har 
de syddanske indbyggere i landdistrikterne og byer med op til 
3.000 indbyggere en stærk tilknytning til det sted, de bor. 62 pct. 
vurderer, at de i meget høj eller i høj grad føler sig knyttet til deres 
lokalområde. Det er især indbyggere over 60 år, der føler den stør
ste tilknytning til lokalområdet. Desuden har følelsen af at være 
en del af et fællesskab i lokalområdet indflydelse på, hvorvidt man 
overvejer at flytte fra lokalområdet. 

Der viser sig også en sammenhæng mellem stærke fællesska
ber og følelsen af tilknytning til et lokalområde. Oplevelsen af et 
stærkt fællesskab er størst blandt de indbyggere, der har en meget 
høj eller høj grad af tilknytning til lokalområdet. 77 pct. af indbyg
gerne med en stærk tilknytning til området vurderer, at de i meget 
høj eller i høj grad oplever et godt fællesskab mellem beboerne. 
Blandt gruppen af indbyggere, der i mindre grad eller slet ikke føler 
tilknytning til området, er det til sammenligning 42 pct., som i me
get høj eller i høj grad oplever et godt fællesskab der, hvor de bor.

Udfordringer og potentialer
Med undtagelse af de mindre byer med 2.0004.999 indbyggere, 
er det især landdistrikterne og de mindste byer i Syddanmark, der 
har oplevet en negativ befolkningsudvikling i løbet af de seneste 
fem år. For at sikre fortsat udvikling i hele regionen er det derfor 
vigtigt at vende den udvikling, så det samme udbud af uddannel
ser, arbejdspladser, sundhedstilbud og services kan opretholdes i 
tyndtbefolkede områder, således de områder fortsat er attraktive 
bosætningsområder.

Følelsen af tilknytning og at være en del af et fællesskab i lokalom
rådet kan bidrage til fastholdelsen af de indbyggere, der i forvejen 
bor i landdistrikter og byer med op til 3.000 indbyggere i Syddan
mark.  Der er altså et potentiale i indsatser for at styrke fællesska
ber i lokalområderne.

Udvikling i hele Syddanmark

Sammenhæng mellem tilknytning til område
og fællesskabsfølelse i landdistrikter 2022

Befolkningsudvikling opdelt på bystørrelser 
2017-2022

Følelsen af fællesskab har indflydelse på  
flytteovervejelser 2022
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Figuren viser sammenhængen mellem tilknytning til lokalområdet, og i hvilken grad man ople
ver et godt fællesskab mellem beboerne i lokalområdet. Kun indbyggere bosiddende i landdistrik
ter og byer med færre end 3.000 indbyggere i Syddanmark indgår i figuren (893 respondenter).
Kilde: Region Syddanmark, analysen ”Det attraktive liv i landdistrikterne”

Figuren viser befolkningsudviklingen i Syddanmark i perioden 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2022 
opdelt på bystørrelser.
Kilde: Danmarks Statistik

Figuren viser sammenhængen mellem følelsen af at være en del af et fællesskab i 
lokalområdet og overvejelser om at flytte væk fra området. Kun indbyggere bosiddende 
i landdistrikter og byer med færre end 3.000 indbyggere i Syddanmark indgår i figuren 
(896 respondenter).
Kilde: Region Syddanmark, analysen ”Det attraktive liv i landdistrikterne”

Kilde: Danmarks Statistik; Region Syddanmark, analysen ”Det attraktive liv i landdistrik
terne”



2,5%
af syddanskernes tilbagelagte person-
kilometer foretages på cykel

87%
af syddanskernes tilbagelagte person-
kilometer sker i bil. Biltrafikken i Syddanmark 
er steget med 17 pct. de sidste 10 år

pct. af syddanskernes tilbagelagte person-
kilometer foretages i kollektiv transport

6%



Mobilitet 

Status og udvikling
Mobilitet betyder grundlæggende muligheden for at komme 
omkring fra a til b. Mobiliteten er afgørende for det gode liv og for, 
at hverdagslivet hænger sammen. Syddanskerne skal i skole, til 
uddannelsesinstitutioner og på arbejde, købe ind, dyrke fritidsin
teresser, i biografen samt besøge venner og familie. Mobilitet kan 
som udgangspunkt opfyldes med gang, cykel, bus, tog, bil, fly, skib 
med videre eller kombinationer heraf, ligesom det kan foregå i eget 
eller delt transportmiddel.

I 2021 transporterede hver syddansker over 6 år sig i gennemsnit 
40 km hver dag fordelt på 3 ture pr. dag (eksklusiv erhvervstrans
port). Hver tur var i gennemsnit 11,8 km.

Det er først og fremmest den såkaldte fritids og ærindetrafik 
der fylder. Disse to formål udgør således lige knap 60 pct. af de 
samlede antal kilometer syddanskerne hver dag tilbagelægger. 
Arbejds og uddannelsespendling udgør henholdsvis 21,6 og 2,1 
pct. af den daglige transport. Resten udgøres af transport som led i 
udførelse af sit arbejde

Syddanmark er for mobilitetens vedkommende præget af biltrafik. 
Af de 40 km., der tilbagelægges hver dag, blev 87,4 pct. gennem
ført i bil, enten som fører eller som passager. Cykeltrafikken stod 
for 2,5 pct. af de tilbagelagte kilometer, og bus og tog henholdsvis 
1,3 og 4,7 pct. At bilerne står for så stor en del af syddanskernes 
daglige transport kan også ses ved, at kun 12,2 pct. af syddansker
ne bor i en husstand, der ikke råder over en bil. På landet og i byer 
med under 2.000 indbyggere er det 4 pct. af befolkningen, der bor i 
en husstand uden bil. De seneste 10 år er det samlede antal kilome
ter tilbagelagt i bil steget med 17 pct., mens den kollektive trafik 
tilsvarende er gået 23 pct. tilbage og cyklen er gået 25 pct. tilbage. 
Dette medfører mere trængsel på vejnettet og større klimabelast
ning.

Udfordringer og potentialer
Bilen skaber en god grundmobilitet for hovedparten af syddan
skerne, men bilen medfører også en række udfordringer  først 
og fremmest i forhold til klima og trængsel. Klimaproblematikken 
vil på sigt i vid udstrækning blive løst med den elektrificering af 
bilparken, der er i gang, men trængselsproblematikken både i de 
større byer og på en del af det overordnede vejnet løses ikke af 
elbiler.

Derudover er der borgere uden bil, og borgere som har et ønske om 
at transportere sig grønnere og/eller sundere. Borgere uden en bil 
til rådighed er afhængige af gode kollektive transportforbindelser, 
delemobilitetstilbud og/eller cykel for adgang til arbejdspladser, 
uddannelse og ærinder. Når arbejdspladser, servicefunktioner og 
butikker centraliseres i de større byer, øges behovet for mobilitet 
hertil, hvilket rammer syddanskere uden adgang til bil  især unge, 
lavindkomstgrupper og ældre.

Samtidig opleves en stigende interesse for at kunne vælge en 
smartere, grønnere og/eller sundere mobilitet som alternativ til bi
len  ikke på grund af manglende adgang til bil, men som et bevidst 
værdibaseret tilvalg.

Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelsen; Danmarks Statistik
Figuren viser en række forskellige mobilitetstilbud.
Kilde: Region Syddanmark

En bred vifte af mobilitetstilbud
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Figuren viser ture opdelt på formål i Syddanmark i 2021.
Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelsen.
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Figuren viser transportmidlernes andel af de kilometer, som borgere over 6 år bosiddende i 
Syddanmark, transporterer sig. Eksklusiv erhvervstransport.
Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelsen
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32 mio m3

I 2020 var Region Syddanmark involveret i 
beskyttelse af 32 mio m3 grundvand

Tre ud af 10 generationsforureninger i Dan-
mark ligger i Syddanmark

I Syddanmark er der udpeget 2.815 grunde 
med risiko for forurening med PFAS

2.815
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Hele landet

Status og udvikling
Vores drikkevand er truet. I de senere år har stoffer som desphenylchlo
ridazon og andre pesticidrester været årsag til lukning af drikkevandsbo
ringer over hele regionen. Der kommer hele tiden nye stoffer til – senest 
de såkaldte PFASforbindelser, der omfatter flere end 9.000 flourstoffer. 
Region Syddanmark var i 2020 med til at beskytte 32 mio. m3 grundvand, 
hvilket svarer til cirka to tredjedele af syddanskernes årlige vandforbrug. 

Region Syddanmark har særligt fokus på tre kilder til forurening af 
grundvandet:
• Forurening med pesticider 
• Forurening med klorerede opløsningsmidler
• Forurening med de svært nedbrydelige fluorstoffer PFAS

Samtidig stiger det samlede antal forureningssager år for år. Ved udgan
gen af 2021 var der konstateret cirka 11.800 forureningssager i regionen.

I de nuværende principper for prioritering af sager inden for jordforure
ningsområdet har grundvandstruende forureninger den højeste prioritet, 
mens indeklimaproblemer i boliger prioriteres næsthøjest. Herefter følger 
sager, hvor der er risiko for direkte kontakt med forurenet jord og sager, 
hvor overfladevand er truet som følge af jordforurening.  

Det stigende antal forureninger stiller krav til prioritering mellem 
sagerne, samtidig med at regionen fortsat har et stort fokus på at forfine 
og udvikle nye metoder til at gøre det billigere at undersøge og afværge 
forureningstrusler. Formålet med regionernes indsats på jordforurenings
området er at minimere eller fjerne risikoen fra forureninger  ikke at 
rense dem alle op.  

Tre af de 10 generationsforureninger i Danmark ligger i Syddanmark. 
Generationsforureningerne er teknisk vanskelige at håndtere og meget 
dyre at rense op.  Folketinget har bevilliget 630 mio. kr. til den første fase 
i bekæmpelsen af de i alt 10 generationsforureninger frem mod 2025, så 
oprensningen ikke går ud over de øvrige forureningssager i regionerne. 

De tre syddanske generationsforureninger ligger i Kærgård Klitplanta
ge, Grindsted by og på Himmark Strand. Målet er at kunne færdiggøre 
oprensningen på Himmark Strand i 2025, i Kærgård Klitplantage i 2027, 
mens regionen arbejder på at kunne etablere en oprensningsløsning 
ved Grindsted Å i 2025, såfremt staten som ventet bevilliger penge til 
oprensningen. 

Udfordringer og potentialer
Det stigende antal forureningssager lægger et stigende pres på regioner
nes økonomiske, tekniske og faglige ressourcer. 

For eksempel er der i Syddanmark 2.815 grunde, hvor der er mistanke 
om, at der kan have været anvendt PFASstoffer. Ud af de foreløbigt 205 
undersøgte grunde er der fundet PFAS i knap 80 pct. af prøverne, mens 
der er fundet overskridelse af grænseværdien i 43 pct.  af prøverne.

Omfanget af truslen fra PFASstofferne er fortsat ved at blive undersøgt, 
og det vil også i de kommende år være en betydelig opgave. Ansvaret 
for forureningerne er delt mellem regioner, kommuner, stat og private 
grundejere. For at forebygge,at sager falder mellem flere stole, prioriterer 
regionen højt at samarbejde og dele viden med kommunerne og andre 
aktører, der arbejder med PFAS. 

De mange nye udfordringer og opgaver kræver prioriteringer og en 
løbende tæt dialog med staten for at sikre, at ressourcerne står mål med 
opgaverne. 

Samtidig fortsætter arbejdet med generationsforureningerne, hvor der 
skal være nye drøftelser med staten i 2023 om den økonomiske ramme 
for den næste fase af oprensningen.

Rent vand og jord

PFAS i regionens grundvandsprøver

Tallet indikerer andelen af grundvandsprøver ifm. regionens undersøgelser, hvor græn
seværdien for PFAS er overskredet. Prøverne er for perioden 2013 til ultimo juni 2022.
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I 2020 var Region Syddanmark 
involveret i beskyttelse af 
32 mio. m3 grundvand

Kortlægning af forurenede grunde
I forbindelse med kortlægning af forureninger skelnes mellem om kortlægningen sker 
på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. 

En grund kan kortlægges på vidensniveau 1, hvis man har en formodning om, at der 
kan være forurening på grunden, fx som følge af aktiviteter på grunden, der kan have 
resulteret i en forurening.  En grund kan kortlægges på vidensniveau 2, hvis der er 
dokumentation for, at grunden er forurenet.

Kilde: Miljøstyrelsen: “Kortlægning og områdeklassificering”, mst.dk

  Vidensniveau 1       Vidensniveau 2

Kortlagte grunde i Syddanmark

Figuren viser det samlede antal grunde, der er kortlagt på henholdsvis vidensniveau 
1 og vidensniveau 2 ved udgangen af 2021 for de fem regioner og hele landet. Hvis en 
grund både er kortlagt på vidensniveau 1 og 2, er den opgjort under vidensniveau 2. 
Kilde: Danske Regioner: ”Opgaven vokser. Regionernes arbejde med jordforuening 
2021”. Tabel 1, side 36.
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