
 
BAGGRUNDSNOTAT 
Udvikling i hele regionen 
 
Den regionale udviklingsstrategi og udvikling i hele regionen 
I den nuværende udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, fremhæves det bl.a., at byerne vokser i dele 
af regionen, mens andre dele oplever faldende indbyggertal. Derfor understreges det også i strategien, at vi 
skal være særligt opmærksomme på udviklingsvilkårene på tværs af hele Syddanmark for at skabe en sam-
menhængende indsats i de regionale partnerskaber. De menneskelige ressourcer og det lokale engagement 
skal udnyttes og bibeholdes. Syddanmark skal sættes på dagsordenen udadtil, og vi skal støtte op om ba-
lance i hele regionen. 
 
Hvad arbejder vi i dag med på området? 
I Fremtidens Syddanmark er Udvikling i hele regionen ét af de fire tværgående temaer, dvs. temaer der ar-
bejdes med på tværs af de seks strategispor. Region Syddanmark er bl.a. medlem af Landdistrikternes Fæl-
lesråd, ligesom administrationen deltager i bestyrelsesarbejde i Center for Forskning i Landdistrikter på SDU 
i Esbjerg. Regionen har desuden igangsat flere analyser, der ser på balancen mellem by og land i regionen, 
herunder en analyse af de mindre byer i regionen og af det attraktive liv i landdistrikterne.  
 
Regionen arbejder dog især med det tværgående tema om udvikling i hele regionen i forbindelse med kon-
krete indsatser på de enkelte strategispor. Følgende eksempler kan i den forbindelse fremhæves: 
 
Uddannelse: På uddannelsesområdet udfordres den decentrale uddannelsesdækning særligt af den demo-
grafiske udvikling, og der arbejdes med området via det regionale mål ”Adgang til gode uddannelsesmulig-
heder i hele regionen”. Målet udmønter sig bl.a. via kapacitetsstyring af de gymnasiale uddannelser, hvor 
regionsrådet arbejder for at understøtte elevgrundlaget for ungdomsuddannelser uden for de større byer.  
 
Regionsrådet bruger bl.a. sin hørings- og indstillingsret ved ansøgning om nye ungdomsuddannelsesudbud 
til at understøtte en god tilgængelighed til ungdomsuddannelser i hele regionen, ligesom regionsrådet gen-
nem uddannelsespuljen har understøttet campusdannelse flere steder.  
 
Mobilitet: På mobilitetsområdet arbejder regionen med udvikling i hele regionen via målet om høj tilgæn-
gelighed og sammenhæng. Emnet er centralt ift. driften af trafikselskaberne, som dog er udfordret af efter-
virkningerne af covid-19 i form af faldende passagertal, udviklingen i brændstofpriser samt strukturelle for-
hold som demografi og det forhold at en stadig større del af kunderne vælger bilen frem for bussen. Det må 
forventes særligt at presse de afgange og ruter, hvor der er færrest passagerer, som typisk er sammenfal-
dende med ruter i de mere tyndt befolkede områder. Endvidere har regionsrådet igangsat et arbejde med 
”mobilitet i landdistrikterne” gennem udviklingspuljen til implementering af udviklingsstrategien.  
 
Kultur: Regionen har i 2022 udmeldt en temapulje på kulturområdet til kulturaktiviteter i landdistrikter og 
mindre byer. Herudover deltager regionen sammen med Region Midtjylland, Region Nordjylland og Slots- 
og Kulturstyrelsen i et forskningsprojekt, hvor SDU undersøger, hvad kulturliv i landdistrikterne består i, og 
hvad kulturens bidrag til landdistrikterne er. Regionen er desuden partner i et Erasmus+-projekt, hvor der 
udvikles et efteruddannelsesprogram for kulturaktører, som kan få viden om og redskaber til at arbejde 
med unge og kultur i landdistrikter.  
 
Vand og Jord: Indsatsen over for jordforurening er politisk prioriteret således, at beskyttelse af grundvand, 
der kan indvindes til drikkevand, har højeste prioritet. Områderne med værdifulde grundvandsressourcer 
ligger fordelt i hele regionen, også i landdistrikterne. Dermed er en væsentlig del af regionens indsats over 
for jordforureninger sket i landdistrikterne. 
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