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Evaluering af LAG/LEADER 2014-2018
• ”LAG-ordningen (…) fungerer på mange måder som et bredere 

lokalsamfundsorienteret supplement til de mere landbrugs- og miljørettede 
indsatser” (side. 1)

• ”I forhold til det samlede landdistriktsprogram, der har et udpræget 
landbrugs- og miljøperspektiv, sigter fokusområde 6B mod 
landdistriktsbefolkningen i bredere forstand, og udviklingsstrategierne skal 
styrke den territoriale sammenhæng og områdernes omstillingskapacitet. 
Ifølge det danske landdistriktsprogram er LAG-projekter med til at styrke det 
enkelte områdes identitet og får sat en udvikling i gang, der bl.a. 
understøtter erhvervsudvikling, rammevilkår, turisme og bosætning. Der er i 
mange henseender tale om en indsats, som ofte er svært målbar, og som har 
mange afledte effekter ud over de umiddelbart dokumenterbare” (side 8)

Evaluering af LAG/LEADER 2014-2018:
https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/po
rtalfiles/portal/157572331/Open_Access_
Version.pdf

https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/portalfiles/portal/157572331/Open_Access_Version.pdf


Pengetank eller tænketank?

Hensigt med metoden - LAG/CLLD/LEADER?

Thuesen, A. A., & 
Thomsen, A. B. (2006). 
LEADER i Spil. (1 udg.). 
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https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/iful/udgivelser/leader_i_spil,-d-,pdf.pdf?la=da&hash=0DF743BC2628FC6E3A567D0B187EEECCA90FA831


Lokalråd/borgerforeninger og lignende - indtægter fra LAG?

Figur 4.11 (i publikation under udarbejdelse) Lokalrådenes indtægtskilder. Procent. 

Note: Spørgsmål: ”Hvilke økonomiske midler har foreningen haft til rådighed de sidste ca. 5 år?” (Spsm. 14). N = 845.
Lokalrådsundersøgelse (under udarbejdelse, udkommer sensommeren 2021)





Lukesch m.fl. (2019) Analyse der Poteniale Sozialer
Innovation im Rahmen von LEADER 2014-20, 
Illustration 27, side 86

LAG’ens rolle som
multiplikator i det regionale
netværk





Flerniveau-styring som ramme for LEADER /CLLD, 
- flere lag af bureaukrati

Aktør:
i forhold til.. Projekt LAG

Nationalt center
(Netværksstyring
og udbetaling)

EU

Projekt

Formulerer og
udfører projekt
som ansøgt

Søger
godkendelse af
projekt, henter
inspiration,
vejledning

Afventer
godkendelse,
modtager
udbetaling

Søger information
(?)

LAG

Indstiller til
finansiel støtte.
Støtter, vejleder,
skaber netværk

Formulerer og
Implementerer
udviklingsstrategi

Henter inspiration,
koordinerer admin.
procedurer.

Deltager i netværk
og formidler
samarbejder
mellem projekter

Nationalt center
(Netværksstyring
og udbetaling)

Godkender,
udbetaler. Fører
regnskab, statistik
over projekter.

Støtter, vejleder Implementerer (et
politisk bestemt)
landdistriktsprogra
m

Henter
inspiration,
koordinerer
admin.
procedurer – og
evalueringer

EU

Opgør samlet
statistik, evt.
stikprøve/case
ved
kontrol/evaluering

Lægger rammer,
tilbyder
information,
netværk

Lægger rammer,
tilbyder
information,
netværk, evaluerer

Implementerer
CAP, Søjle 2.

Thuesen, A. A. & Nielsen, N. C., 14. mar. 2012 
Merværdien af LEADER: "Man bliver bedre og 
bedre til at se, når vindfrikadellerne kommer 
op"
, Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning. 
113 s. (CLF Reports; Nr. 16/2012). 
https://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/I
nstitutter/Iful/Udgivelser/CLFReport16.pdf

EU

Ministerie

LAG’er

Projekter

https://www.sdu.dk/%7E/media/Files/Om_SDU/Institutter/Iful/Udgivelser/CLFReport16.pdf


Flerniveau-styring som ramme for LEADER /CLLD, 
- flere lag af bureaukrati

Aktør:
i forhold til.. Projekt LAG

Nationalt center
(Netværksstyring
og udbetaling)

EU

Projekt

Formulerer og
udfører projekt
som ansøgt

Søger
godkendelse af
projekt, henter
inspiration,
vejledning

Afventer
godkendelse,
modtager
udbetaling

Søger information
(?)

LAG

Indstiller til
finansiel støtte.
Støtter, vejleder,
skaber netværk

Formulerer og
Implementerer
udviklingsstrategi

Henter inspiration,
koordinerer admin.
procedurer.

Deltager i netværk
og formidler
samarbejder
mellem projekter

Nationalt center
(Netværksstyring
og udbetaling)

Godkender,
udbetaler. Fører
regnskab, statistik
over projekter.

Støtter, vejleder Implementerer (et
politisk bestemt)
landdistriktsprogra
m

Henter
inspiration,
koordinerer
admin.
procedurer – og
evalueringer

EU

Opgør samlet
statistik, evt.
stikprøve/case
ved
kontrol/evaluering

Lægger rammer,
tilbyder
information,
netværk

Lægger rammer,
tilbyder
information,
netværk, evaluerer

Implementerer
CAP, Søjle 2.

Thuesen, A. A. & Nielsen, N. C., 14. mar. 2012 
Merværdien af LEADER: "Man bliver bedre og 
bedre til at se, når vindfrikadellerne kommer 
op"
, Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning. 
113 s. (CLF Reports; Nr. 16/2012). 
https://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/I
nstitutter/Iful/Udgivelser/CLFReport16.pdf

EU

Ministerie

LAG’er

Projekter

https://www.sdu.dk/%7E/media/Files/Om_SDU/Institutter/Iful/Udgivelser/CLFReport16.pdf


‘Sammenkædning af handlinger til udvikling af 
landdistriktsøkonomien’/’Lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet’ - en neo-endogen teoretisk tilgang

ENDOGEN
Lokaliteter kan 
potentielt selv 
påvirke udviklingen til 
eget favør. 
Eksterne faktorer, har 
indflydelse på -
ligesom de kan 
udnyttes af - det 
lokale niveau (Ray, 
2006; Boshworth
m.fl., 2016)

NEO-ENDOGEN
Udover 'lokalt
forankret' udvikling
skal lokalområder
‘kigge udad’ og indgå
i 'dynamiske
interaktioner' med 
deres 'bredere miljø’ 
(Gkartzios og Lowe, 
2019) 

EKSOGEN ‘NEXOGENOUS’

-Ray, C. (2006) Neo-endogenous rural development in the EU. I: P.J. Cloke, 
T. Marsden og P. Mooney (red.): Handbook of Rural Studies, 278-291. 
Sage, Lomdon.
-Bock, B. B. (2016) Rural marginalization and the role of social innovation: 
a turn towards nexogenous development and rural reconnection. 
Sociologia Ruralis, 56 (5), 552-575.
-Bosworth, G., Annibal, I., Carroll, T., Price, L., Sellick, J. & Shepherd, J. 
(2016) Empowering Local Action through Neo-Endogenous Development; 
The Case of LEADER in England, Sociologia Ruralis, 56(3), 427-449.
-Gkartzios, M. & Lowe, P. (2019). Revisiting neo-endogenous rural 
development. I: Scott, M., Gallent, N. & Gkartzios, M. (red.): The Routledge 
Companion to Rural Planning, pp. 159-169. Routledge Companion, London 
and New York. 



Hensigten og betydningen med LAG?
Man skal finde – og tage – sin plads i den større sammenhæng
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Landsbyers udviklingskapacitet - aktivering af 7 ressourcer
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Ressourcer Faktorer til måling af ressourcelager Faktorer til måling af ressourceanvendelse 

Fysisk Produktionssteder, alder og kvalitet af 
bygninger, mødesteder

I hvilken grad bruger de lokale deres produktionssteder,
private huse og mødesteder?

Naturlig Naturmæssige omgivelser I hvilken grad bruger de lokale deres naturmæssige
værdier?

Økonomisk Borgernes formuer i form af penge, aktier og 
obligationer

I hvilken grad investerer de lokale selv i deres område?

Human Uddannelsesniveau, befolkningsstørrelse I hvilken grad bliver de humane ressourcer brugt?

Social Tillidsniveauet, antallet og kvaliteten af 
netværkene

Graden af samarbejde i grupper og mellem grupper, 
graden af tillid og graden af netværk, der går udover det 
lokale

Organisatorisk Antal styregrupper, der skaber fælles goder Graden af frivillig tilvejebringelse af fælles goder

Kulturel Lokal kultur og identitet, lokal historie, lokal 
‘ånd’ 

Graden af lokalt engagement grundet lokalt 
tilhørsforhold

Svendsen, G. L. H. og Sørensen, J. F. L. (2007): There’s more to the picture than meets the eye: Measuring tangible and intangible 
capital in two marginal communities in rural Denmark. Journal of Rural studies, 23, side 453-471.
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Links og inspiration m.m.

• Rural Connections – The European Rural 
Development Magazine

• Smart villages

• LEADER Höga Kusten ‘Vi landsbyggare’ - Video

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!

Avisen Danmark

https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-connections-magazine-12021-0_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://vimeo.com/341981070?ref=em-share&fbclid=IwAR3nhtiUMR0GgYonPlBHvWSRO2cU3dJmXhblv11_YhBti5DHCgJJAnltFL4
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