
     

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse af potentialet for udvikling 

og opstart af nye vækstområder og 

samarbejdsflader med udgangs-

punkt i landejendommene i Grib-

skov kommune  

 

1. del.  

 
 
Udarbejdet i samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening og Land-
brug & Fødevarer. 
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Forord 

Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug og Nordsjællands Landboforening 
fremlægger med nærværende rapport første del af en større analyse, som 
skal synliggøre/kortlægge potentialet for opstart af nye vækstområder og 
samarbejdsflader med udgangspunkt i landejendommene i Gribskov kom-
mune. Analysen er gennemført af Landbrug & Fødevarer. 
 
Første del af analysen har alene været målrettet ejerne af landbrugsejen-
dommene, idet vi ønskede et klart billede af ”produktionsgrundlaget” og øn-
sker til erhvervsudviklingen blandt landejendommenes ejere.  Et mere fuld-
endt billede af potentialet forventes skabt, når anden del af analysen er gen-
nemført.  Anden del af analysen målrettes samarbejdspartnere, politiske 
beslutningstagere og andre, som skønnes at have interesse i udvikling 
af/samarbejde med Gribskovs landdistrikter. 
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, som har medvirket i ana-
lysen og ved tilblivelsen af denne rapport. Denne tak gælder ikke mindst alle 
de personer, som har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen og medvirket 
til den høje svarprocent. Desuden rettes en stor tak til medarbejdere fra Vi-
dencenter for Landbrug og Landbrug & Fødevarer for sparring ved tilrette-
læggelse af undersøgelsen samt til analytikerne i afdeling for Erhvervspoli-
tisk analyse i Landbrug & Fødevarer. 
 
Ligeledes rettes en stor tak til Erhverv Gribskov og Handelsbanken i Helsin-
ge, som har medvirket ved finansieringen af denne undersøgelse 
 
 
 
God læselyst 
 
Hans Jørgen Albertsen  
Formand Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug 
 
 
Herdis Dam 
Formand Nordsjællands Landboforening 
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Indledning 

I planstrategien for Gribskov kommune i 2012 gives der udtryk for, at Grib-
skov kommune ønsker en bæredygtig udvikling med et sundt, dynamisk og 
levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt. Det øn-
skes tillige, at det unikke potentiale for vækst og udvikling inden for turismen 
skal styrkes og udvikles. 
 
Det er Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug og Nordsjællands Landbofor-
enings opfattelse, at Landbruget med sin diversitet rummer et stort potentia-
le for at bidrage til velfærd, vækst og bæredygtighed i Gribskov Kommune.  
  
Landbruget i Gribskov kommune omfatter alle typer af bedrifter, fra store 
husdyr- og planteavlsproduktioner til mindre nicheproducenter. Erhvervet er 
allerede en vigtig erhvervsaktør i Gribskov kommune, men for at skabe kva-
lificeret grobund for nye initiativer og samspil mellem kommune og private 
landbrugere er der behov for specifik viden om en række centrale faktorer. 
 
Iflg. Landbrugs- og Gartneritællingen gennemført i 2010 er der 384 land-
brugsbedrifter i Gribskov kommune, derudover er der en del mindre bedrif-
ter, som ikke er omfattet af tællingen. De officielle statistikker omfatter som 
udgangspunkt kun den traditionelle landbrugsproduktion, og forholder sig 
således ikke til de øvrige landbrugsrelaterede aktiviteter på ejendommene, 
ligesom de mindre ejendomme ikke figurerer i statistikkerne. Nuværende 
statistikker og analyser giver således ikke mulighed for at skabe et realistisk 
billede af potentialet for nye vækst og forretningsområder.  
 
Nærværende rapport /undersøgelse har derfor haft til hensigt at undersøge 
erhvervsstrukturen på landbrugsejendommene i kommunen, samt kortlægge 
de muligheder og potentialer, der er for erhvervsudvikling på disse ejen-
domme. Samtidig har undersøgelsen også fokuseret på at fastslå, hvilke 
begrænsninger ejerne af ejendommene oplever som hæmmende for udvik-
lingen af deres virksomhed.  
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Formål 

Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug ønsker i samarbejde med Nordsjæl-
lands Landboforening at synliggøre potentialet for udvikling og opstart af nye 
vækstområder og samarbejdsflader med udgangspunkt i landejendommene 
i Gribskov kommune  
 
En kortlægning og analyse af nuværende aktiviteter skal synliggøre poten-
tialet og inspirere til udvikling af nuværende erhvervsaktiviteter, der kan ska-
be vækst og liv i hele kommunen.  
 
Kendskabet til det eksisterende produktionsgrundlag, ejernes ønsker til 
fremtidens anvendelse af ejendommene samt til barriererne for realisering af 
ønskerne, kan kvalificere beslutningsgrundlaget for opstart af nye forret-
ningsområder og fællesskaber.  
 
 
Kortlægning og analyse skal:  

 Synliggøre ”produktionspotentialet” for lokale fødevarer, biomasse til 
energi, oplevelsesturisme, rekreative formål mm.  

 Synliggøre eksisterende samarbejdsflader.  

 Give et klart og realistisk billede af den eksisterende jordbrugspro-
duktion på landbrugsejendommene.  

 Give et klart og realistisk billede af andre erhvervsaktiviteter på land-
brugsejendomme.  

 Give et klart og realistiske billede af rekreative aktiviteter på land-
brugsejendomme.  

 Give et klart og retvisende billede af fremtidsmuligheder og vækstpo-
tentialer. 

 Give et klart og retvisende billede af begrænsninger for realisering af 
potentialer.  

 Vise nye veje for vækstområder og samarbejdsflader.  

 
 
 
Metode 
Analysens målgruppe er landbrug/og eller virksomheder i landbrugsbygnin-
ger i Gribskov kommune. 
 
Analysen er gennemført ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med 
opfølgende fokusgruppeinterview. Landbrug & Fødevarers analyseafdeling 
har stået for den elektroniske spørgeskemaundersøgelse, således at den 
har kunnet gennemføres anonymt. 
 
Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 657 respondenter. Heraf er 249 sendt ud 
per mail og 408 er sendt ud per brev. Svarprocenten på e-
mailrespondenterne var 42,2 pct., mens svarprocenten for brevresponden-
terne var 17, 9 pct. Det giver en samlet svarprocent på 27,1 pct.  
 
Udvælgelse af målgruppe og deltagere i undersøgelsen er beskrevet i afsnit-
tet om målgruppe og deltagere.  
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Strukturen på ejendommene og personerne bag 

I dette afsnit beskrives strukturen på ejendommene ud fra spørgeskemaun-
dersøgelsen. Da vi ikke kender den sande populations sammensætning, kan 
vi ikke vide, om stikprøven er repræsentativ for alle landbrugsejendommene 
i Gribskov kommune, men stikprøven kan være med til at tegne et billede af, 
hvordan strukturen på en stor del af ejendommene ser ud.  
 
Undersøgelsen viser en sammensat gruppe, dog med en del sammenfal-
dende karaktertræk på landbrugsejendommene i Gribskov kommune.  
 
Køn, alder og uddannelse 
Størstedelen af de adspurgte i undersøgelsen er mænd. Knap hver fjerde af 
de adspurgte er kvinder, mens ca. 78 pct. er mænd.  
72 pct. af undersøgelsens deltagere er over 50 år. At en relativt stor andel af 
undersøgelsens deltagere er over 50 år, stemmer meget godt overens med, 
at næsten 80 pct. af respondenterne har haft deres ejendom i mere end 10 
år. Blot 5 pct. har erhvervet deres ejendom inden for de seneste 5 år. 
 
Køn og alder 

  
Base: 178 respondenter 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Det er blot en meget lille del af de adspurgte, der har en landbrugsmæssig-
uddannelse. Mere end 30 pct. har udelukkende praktisk erfaring, mens hele 
60 pct. af de adspurgte har en anden uddannelse. Disse uddannelser 
spænder meget bredt og tegner et billede af, at det ikke blot er landbrug, der 
drives på landbrugsejendommene i Gribskov kommune. En del af de reste-
rende er uddannet som f.eks. arkitekt, forskellige former for mekaniker, in-
geniør, kontoruddannelse, læge, maskinmester samt meget andet. For en 
fuld liste se bilag 1. 
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Uddannelse 

Base: 178 respondenter 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Bedriftsstørrelser 
Størstedelen af bedrifterne i undersøgelsen er små bedrifter under 10 hek-
tar. 40 pct. af respondenterne angiver, at på deres bedrift drives under 10 
ha. Størstedelen af disse har en bedrift på 5-10 hektar. En fjerdedel driver 
mellem 10 og 20 hektar, mens ca. 30 pct. driver mere en 30 hektar.  
 
Hvor mange hektar drives på din bedrift? (Her menes både de hektar, du ejer 
og driver, men ikke de hektar du evt. bortforpagter) 

 
Base: 178 respondenter 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Ser man på Danmarks Statistik bedriftsstruktur ser billedet nogenlunde ens 
ud. Forskellen er, at hos Danmarks Statistik er udelukkende medtaget land-
brugsbedrifter, som er registreret under landbrug, mens der i denne under-
søgelse indgår alle landbrugsejendomme med et CVR-nummer. Dette bety-
der, at der i denne undersøgelse er flere repræsenteret i kategorien under 
10 hektar, det betyder samtidig, at andelen af større bedrifter bliver mindre i 
den samlede stikprøve i denne undersøgelse.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Udelukkende praktisk erfaring

Grundlæggende landbrugs- og gartnerifaglig
uddannelse

Uddannelse som driftsleder

Jordbrugsvidenskabelig uddannelse, fx
agronom, hortonom, forstkandidat eller

jordbrugsteknolog

Anden uddannelse, Angiv:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0,0-1,9 hektar

2,0-4,9 hektar

5,0-9,9 hektar

10,0-19,9 hektar

20,0-49,9 hektar

50,0-74,9 hektar

75,0-99,9 hektar

100,0 hektar eller derover

Ved ikke
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I kommunen er der 384 bedrifter, hvilket målt i forhold til indbyggertallet lig-
ger over landsgennemsnittet. Det fremgår desuden af tabellen, at det for-
trinsvis er de mindre bedrifter, der findes i Gribskov. 
 

 DK Gribskov DK Gribskov 

     

   stk.     Pr. 1.000 indbyg.   

Bedrifter i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41.715 384 7,5 9,4 

Under 10,0 ha 10.970 140 2,0 3,4 

10,0-19,9 ha 7.683 102 1,4 2,5 

20,0-29,9 ha 4.256 48 0,8 1,2 

30,0-49,9 ha 4.857 39 0,9 1,0 

50,0-74,9 ha 3.501 17 0,6 0,4 

75,0-99,9 ha 2.389 18 0,4 0,4 

100,0-199,9 ha 4.967 14 0,9 0,3 
200,0 ha og derover 3.092 6 0,6 0,1 

Anm.: Baseret på seneste kommuneopdelte tal (=2010) 

Kilde: www.statistikbanken.dk/BDF51 

 
Masser af erhvervsaktivitet på ejendommene 
På næsten ni ud af ti af ejendommene i undersøgelsen drives der erhvervs-
aktivitet. Der kan dog være en overvægt af dem, der har valgt at svare på 
spørgeskemaet, der driver erhvervsaktivitet, da deres interesse for er-
hvervsudvikling i kommunen kan være større end dem, der ikke driver er-
hvervsaktivitet. Det kan derfor være mulighed for bias (skævhed) i forhold til 
dette, men størstedelen af de resterende spørgsmål er målrettet dem, der 
driver erhvervsaktivitet, hvorfor disse spørgsmål ikke influeres heraf.  
 
Det er stort set alle i stikprøven, som ejer deres bedrift, idet 97 pct. svarer, at 
de ejer den bedrift, de driver virksomhed fra. Blot 3 pct. svarer, at de lejer 
eller forpagter den ejendom, de driver virksomhed fra.  
 

Drives der erhvervsaktivitet på din 
ejendom? 

Er du ejer eller lejer af den ejendom, 
du driver virksomhed fra? 

  
Base: 178 respondenter 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

Base: 157 respondenter (Alle der har 
erhvervsaktivitet på deres ejendom) 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 

Ja 
88% 

Nej 
10% 

Ved 
ikke 
2% 

Ejer 
97% 

Lejer/for
pagter 

3% 

http://www.statistikbanken.dk/BDF51
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Ophør af erhvervsaktiviteter 
Den andel af respondenterne, som har angivet, at de ikke har erhvervsaktivi-
teter på ejendommen, er blevet spurgt til årsagen for ophøret af erhvervsak-
tiviteter. Størstedelen angiver, at deres jord er bortforpagtet. 40 pct. angiver, 
at dele af deres ejendom er udlejet, mens 52 pct. angiver, at der er ubenyt-
tede bygninger, der kan udlejes.  
Andre nævner, at ophøret af erhvervsaktiviteter skyldes alder, arbejde uden 
for ejendommen, manglende finansiering til nye bygninger samt tid.   
 
Diversificeret erhvervsstruktur på ejendommene 
For fire ud af fem af de adspurgte gælder det, at de har landbrugsproduktion 
på deres ejendom. Hvad der er mere interessant er, at mere end halvdelen 
af de, der har erhvervsaktivitet på ejendommen, har en anden form for er-
hvervsaktivet end landbrugsproduktion. Det betyder samtidig også, at un-
dersøgelsen viser, at ca. hver tredje har både landbrugsaktiviteter og en 
anden erhvervsaktivitet på ejendommen.  
 
Hvilke erhvervsaktiviteter findes på bedriften? 

 
Base: 157 respondenter (Alle der har erhvervsaktivitet på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Landbrugsproduktionen på bedrifterne  
Undersøgelsen tegner ligeledes et billede af en diversificeret landbrugspro-
duktion på ejendommene. Langt størstedelen af de, som har landbrugspro-
duktion på bedriften, har planteavl. Dette gælder for ca. tre ud af fire. Ca. 45 
pct. har husdyrproduktion, mens ca. 12 pct. Angiver, at de har enten natur-
arealer som indtægtskilde eller nicheproduktion.  
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Hvilke landbrugsaktiviteter findes på din bedrift?  

 
Base: 124 respondenter (Alle der har landbrugsaktivitet på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Det er interessant, at ca. hver femte angiver andre typer landbrugsaktivite-
ter. Disse dækker primært over opstaldning og avl af heste, stutteri, heste-
pension eller rideskole. Enkelte nævner dog også jagtudlejning, engarealer, 
hundepension og økologiske selvforsyningsbrug eller hobbylandbrug. Der er 
dog også nogle få, der ikke har forstået spørgsmålet og svarer f.eks. tømrer, 
kunst eller konsulentvirksomhed. Se den fulde liste i bilag 2.   
 
Primært kvæg og heste i husdyrproduktionen 
Størstedelen af de respondenter, der har husdyrproduktion på deres bedrift, 
har kvægproduktion. Dette gælder for mere end halvdelen. Der hvor husdyr-
produktionen i Gribskov kommune især adskiller sig fra andre dele af landet, 
er ved at have en stor andel, der har enten hesteopdræt eller 
får/gedeproduktion. Næsten hver fjerde har hesteopdræt/stutteri, mens lidt 
flere har får/gedeproduktion.  
 
Hvilken type husdyrproduktion drives på din bedrift? 

 
Base: 54 respondenter (Alle der har husdyrproduktion på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
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Husdyrholdet i Gribskov Kommune er karakteriseret ved et beskedent svine- 
og fjerkræhold. Til gengæld er der relativt mange heste i kommunen samt 
fårehold. Det ses desuden af antallet af kvæg, at det i højere grad er kød-
kvæg frem for malkekvægproduktionen, der er lagt vægt på. 
 
Husdyrhold, bestand i stk. 

 DK Gribskov DK Gribskov 

     

   stk.     Pr. 1.000 indbyg.   

Fjerkræ i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18.717.172 14.159 3.345 348 

Svin i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13.164.232 8.828 2.353 217 

Svin i øvrigt 11.772.127 7.772 2.104 191 

Kvæg i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.565.793 5.257 280 129 

Får i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   157.757 1.869 28 46 

Malkekøer 566.797 1.405 101 35 

Heste 58.372 1.363 10 34 

Handyr, kvæg i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   271.899 1.127 49 28 

Kvier i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   327.682 1.076 59 26 

Søer i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.115.813 943 199 23 

Kviekalve i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   299.042 935 53 23 

Ammekøer 100.373 714 18 18 

Sopolte (50 kg-) til avl 265.316 99 47 2 
Avlsorner 10.976 14 2 0 

Anm.: Baseret på seneste kommuneopdelte tal (=2010) 

Kilde: www.statistikbanken.dk/BDF51 

 
Dyrket areal 
Det samlede dyrkede areal i Gribskov Kommune er 11.641 hektar, svarende 
til 42 procent af det samlede areal i kommunen. På knap halvdelen (48 pct.) 
af det dyrkede areal produceres korn, mens græs/grønfoder i og uden for 
omdriften står for yderligere 38 pct. af arealet. De resterende 14 pct. er for-
delt på flere forskellige nicheafgrøder. Produktionsstørrelsen i kommunen er 
sat i forhold til resten af landet ved en angivelse af denne pr. 1.000 indbyg-
gere, hvilket fremgår af kolonnen til højre i tabellen. 
 
Dyrket areal, ha 

 DK Gribskov DK Gribskov 

     

   hektar     Pr. 1.000 indbyg.   

Dyrket areal i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.634.760 11.641 471 286 

Korn i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.463.599 5.568 262 137 

Græs og grønfoder i omdriften i alt  . . . . .   559.498 2.864 100 70 

Græsarealer uden for omdriften 198.257 1.604 35 39 

Industrifrø i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   164.665 1.060 29 26 

Øvrige arealer 60.677 281 11 7 

Frø til udsæd 66.500 157 12 4 

Braklægning med græs 9.832 45 2 1 

Bælgsæd til modenhed 10.323 30 2 1 

Foderroer 4.112 13 1 0 

Kartofler 38.133 10 7 0 

Frugt og bær i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.791 9 1 0 

Frilandsgrøntsager i alt  . . . . . . . . . . . . . . . .   10.721 1 2 0 

Væksthusareal 492 1 0 0 

http://www.statistikbanken.dk/BDF51
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Sukkerroer til fabrik 39.075 0 7 0 

Blomsterløg og frilandsblomster 91 0 0 0 
Planteskoleareal 1.521 0 0 0 

Anm.: Baseret på seneste kommuneopdelte tal (=2010) 

Kilde: www.statistikbanken.dk/BDF51 

 
Ca. tre ud af fire af planteproducenterne i spørgeskemaundersøgelsen hav-
de korn eller raps på deres marker ved seneste høst. 25 pct. havde grovfo-
der på deres bedrift, mens ca. 20 pct. havde grovfoder til salg. Et mindre 
antal af respondenterne i undersøgelsen dyrkede kartofler, frø eller andet på 
deres bedrift ved seneste høst. Af dem der har svaret ”Andet”, dyrkede stør-
stedelen græswrap, mens enkelte dyrkede f.eks. vin, frugt, blomster og jule-
træer. Ca. 40 pct. havde mere end en type planteproduktion på bedriften.  
 
Hvilke af følgende afgrøder blev der dyrket ved seneste høst på din bedrift? 

 
Base: 92 respondenter (Alle der har planteavl på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Nicheproduktion 
Et mindre antal respondenter i undersøgelsen har angivet, at de har niche-
produktion på deres bedrift. Det drejer sig om blot 8 pct. af de, der har land-
brugsaktivitet på deres bedrift. Det er derfor svært at sige noget entydigt om 
de typer af nicheproduktion, der findes på bedrifterne i Gribskov Kommune.  
Af dem der har angivet, at de har en nichelandbrugsproduktion er en del af 
dem juletræsproducenter, men der er også producenter af f.eks. energiaf-
grøder, biavl, kødprodukter samt frugt, bær og grøntsager.  
 
Konventionel produktion 
Næsten 90 pct. af respondenterne har konventionel produktion. 15 pct. har 
økologisk produktion, hvilket betyder, at enkelte har både konventionel og 
økologisk produktion på samme bedrift. I Danmark ligger andelen af økolo-
giske bedrifter på mellem 6 og 7 pct. alt efter opgørelsesmetode.1  
 
 

                                                
1 Fakta om Erhvervet 2013, Landbrug & Fødevarer 
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Er landbrugsproduktionen økologisk eller konventionel? 

 
Base: 124 respondenter (Alle der har landbrugsproduktion på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
 
Beskæftigelse og omsætning 
Omsætningen på størstedelen af bedrifterne ligger i den lave ende af skala-
en. For dem der har nicheproduktion, har 70 pct. en omsætning under 
49.000 kr. hvilket er grænsen for, hvornår man skal betale moms. For de 
personer i undersøgelsen, der har generel landbrugsproduktion har største-
delen en omsætning på mellem 50.000 og 249.000 kr. Under 10 pct. har en 
omsætning på mere end 1 mio. kr.  
 
Hvor stor er den årlige omsætning på den generelle landbrugsaktivitet og på 
nicheproduktionen? 

 
Base: 124 respondenter (Alle der har landbrugsproduktion på ejendommen, Nicheproduktionen er 10 
respondenter, mens generel landbrugsaktivitet er 114 respondenter) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Beskæftigelsesmæssigt er ejer, forpagter eller bestyrer, den der hovedsag-
ligt er beskæftiget med landbrugsproduktionen. Ca. 40 pct. har også ægte-
fælle eller samlever til at hjælpe til med landbrugsproduktionen. Mens ca. 20 
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pct. får hjælp af andre familiemedlemmer. Under 10 pct. får fast hjælp ude-
fra, mens lidt flere har midlertidig arbejdskraft ansat.  
 
Hvilke krav stiller den nuværende produktion mht. arbejdskraft? 

 
Base: 124 respondenter (Alle der har landbrugsproduktion på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Øvrige erhvervsaktiviteter 
De ca. 55 pct. af respondenterne, der har angivet, at de har andre erhvervs-
aktiviteter end landbrug på deres bedrift, har meget forskelligartede aktivite-
ter på bedriften. Som tabellen herunder viser, er der mindst 14 forskellige 
typer erhvervsaktiviteter, som ikke direkte er traditionelt landbrug. Det vidner 
om, at landbrugsejendommene i Gribskov kommune bliver brugt meget kre-
ativt. 
 
Hvilke/hvilken anden erhvervsaktivitet(er) udøver du på ejendommen? 

 
Base: 83 respondenter (Alle der har anden erhvervsaktivitet på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Knap en tredjedel af ejendommene med andre erhvervsaktiviteter har udlej-
ningsaktivitet. Det næstmest populære er håndværksvirksomhed. Samtidig 
er der også en stor andel, der har landbrugsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
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hestepension, gårdbutik, landboturisme, gartneri, forarbejdning af land-
brugsprodukter eller rideskole.  
 
Mere end hver fjerde angiver, at de har andre aktiviteter end de nævnte i 
tabellen. Listen over disse kan ses i bilag 3. Disse dækker over f.eks. hun-
depension, psykologklinik, stutteri, heste og travtræner, konsulentvirksom-
heder, bryggeri, skovbrug, massage og dyrlæge. Undersøgelsen tyder på, at 
kreativiteten og innovationsevnen lever i bedste velgående i Gribskov kom-
munes landområder.  
 
Beskæftigelse og omsætning – andre erhvervsaktiviteter 
Det er ligesom ved landbrugsaktiviteterne hovedsagligt ejeren, forpagterne 
eller bestyreren, der er beskæftiget med den ikke landbrugsrelaterede aktivi-
tet. Det er ca. 85 pct., der svarer dette. Knap 40 pct. svarer, at aktiviteten 
beskæftiger ægtefælle eller samlever. Få af respondenterne svarer, at andre 
familiemedhjælpere eller fremmede medhjælpere beskæftiges ved de andre 
erhvervsaktiviteter. Der er ikke noget entydigt billede af, at f.eks. ægtefæl-
ler/samlevere er mere typiske til at være beskæftiget med bestemte typer af 
andre erhvervsaktiviteter. De er bredt repræsenteret i de fleste af i de for-
skellige typer andre erhvervsaktiviteter.  
 
Hvem er beskæftiget med den ikke landbrugsrelaterede aktivitet? 

 
Base: 83 respondenter (Alle der har anden erhvervsaktivitet på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Omsætningen på de ikke landbrugsrelaterede aktiviteter på bedrifterne er 
ligeledes meget diversificeret. Hver femte omsætter for under 50.000 kr. på 
aktiviteten, mens hver fjerde omsætter for mellem 50.000 og 250.000 kr. 
Omkring 15 pct. af respondenterne omsætter for mere end 1 mio. kr.  
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Hvor stor er omsætningen på den ikke landbrugsrelaterede aktivitet? 

 
Base: 83 respondenter (Alle der har anden erhvervsaktivitet på ejendommen) 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Afsætningskanaler og distribution 
Undersøgelsen har ligeledes haft til formål at undersøge, hvilke afsætnings-
kanaler respondenterne bruger til at afsætte deres produkter. Da erhvervs-
aktiviteterne er meget forskelligartede, er det heller ikke overraskende, at 
respondenterne benytter sig af flere forskellige afsætningskanaler.  
 
Mere end hver tredje afsætter til forarbejdningsvirksomhed, mens halvdelen 
afsætter direkte til forbrugerne. Ca. 25 pct. afsætter via grossist, mens 10 
pct. afsætter til andre. Dette inkluderer andre landmænd, restauranter og 
kantiner og andre virksomheder.  
 
Dem der har svaret, at de afsætter til en grossist, er mestendels planteavle-
re. Dette hænger fint sammen med, at der ligger en stor grossistvirksomhed 
indenfor planteavl (NAG) i kommunen.  
 
Der er dog ligeledes en stor andel af både planteavlere og husdyrproducen-
ter, der afsætter direkte til forbrugerne.  
 
Pga. af spørgeskemaets udformning, har det desværre ikke været muligt at 
isolere, hvilke produkter der afsættes via hvilke kanaler, da respondenterne 
har skullet besvare dette spørgsmål for alle produkterne og mange har for-
skellige erhvervsaktiviteter på bedriften.  
 
Ca. 10 pct. har svaret ”Andet” til spørgsmålet. Dette dækker over især net-
værksafsætning, mund til mund, kundelister samt venner og familie. Se den 
fulde liste i bilag 4.  
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Til hvem afsættes dine produkter i dag? 

 
Base: 124 respondenter (Alle der har landbrugsaktivitet på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Mange afsætter direkte til forbrugerne 
Det vi kan sige noget om, ud fra dette, er, at en stor andel af respondenterne 
afsætter direkte til forbrugerne. Dem der afsætter direkte til forbrugerne, er 
blevet spurgt, hvordan de afsætter produkterne direkte til køberne.  
Det er en meget lille del af disse, som afsætter via internettet, mens ca. 22 
pct. afsætter via gårdbutik. Størstedelen af dem der afsætter direkte til for-
brugerne, har svaret ”Andet”. Her angiver de fleste, at produkterne afsættes 
via netværk, venner, familie eller mund-til-mund metoden. Desuden er der 
enkelte, der har et skilt ved vejen eller har internetannoncer. Dette billede er 
ligeledes det, der blev tegnet under de to fokusgruppeinterviews, hvor man-
ge af især de små producenter afsætter direkte til et netværk af familie og 
venner og disses venner og bekendte.  
 
Hvordan afsættes produkterne til køberne? 

 
Base: 60 respondenter (Alle der afsætter direkte til forbrugerne) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
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Ovenstående hænger sammen med, hvordan produkterne markedsføres. 
Nogle af de adspurgte har haft svært ved at adskille de to spørgsmål om 
afsætning og markedsføring. Igen er det desværre ikke muligt at adskille, 
hvilke produkter der er tale om i forhold til markedsføringen, da responden-
terne har både landbrug og anden erhvervsaktivitet, og vi ikke har spurgt 
særskilt til, hvordan landbrugsprodukterne markedsføres og hvordan andre 
produkter markedsføres.  
 
Mere end 40 pct. af de adspurgte markedsfører ikke deres produkter. En 
stor del af disse har planteavl, og mange af disse afsætter direkte til en 
grossist, og vil derfor ikke have brug for markedsføring. I de to fokusgruppe-
interviews kom det frem, at mange af de små producenter ikke behøvede at 
markedsføre deres produkter særligt, da de ofte vil være solgt, inden de er 
produceret. Der kan dog være et potentiale for, at flere kan gøre brug af 
markedsføring af produkterne, men dette vil som oftest være de, som har 
anden erhvervsaktivitet.  
 
De markedsføringskanaler, som oftest bruges af de adspurgte, er netværk 
og egen hjemmeside. Det er mellem 20 pct. og 25 pct., der benytter dette. 
Ca. 17 pct. har et skilt ved vejen, mens ca. 15 pct. bruger de sociale medier. 
Kun lidt mere end 5 pct. benytter de lokale eller regionale aviser.  
 
Der skal dog tages et forbehold her, da det ikke nødvendigvis er responden-
ten af spørgeskemaet, der samtidig driver anden erhvervsaktivitet. Det er 
derfor muligt, at respondenten udelukkende har svaret på den aktivitet, ved-
kommende selv laver, men f.eks. ikke ved, hvordan ægtefællens andre er-
hvervsaktiviteter markedsføres.  
 
Af dem der har angivet ”Andet”, svarer en del, at deres produkter markeds-
føres ved mund til mund metoden og personligt netværk, mens andre benyt-
ter sig af dba.dk, Google Adwords, airbnb.dk, Visit Nordsjælland, hestenet-
tet.dk eller høstmarkeder.   
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Hvordan markedsføres dine produkter? 

 
Base: 50 respondenter (Alle med landbrugsaktivitet og anden erhvervsaktivitet) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Anm.: Der har desværre været en fejl i spørgeskemaet, således at ikke alle respondenter har fået dette 
spørgsmål. Det er udelukkende dem som har både landbrug og anden erhvervsaktivitet, som har fået 
spørgsmålet. Det burde have været alle med erhvervsaktivitet.  Ovenstående er derfor ikke nødvendigvis 
retvisende for hele stikprøven.  
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 
Fokusgruppedeltagerne er blevet spurgt om, hvordan de afsætter deres 
produkter. Der er en klar tendens til, at dem med en traditionel landbrugs-
produktion afsætter til de store selskaber, NAG, Danish Crown eller Arla, 
mens dem, der har mindre nicheproduktioner af kød, øl eller frugt og grønt, 
afsætter til et privat netværk, via mund til mund metoden eller via f.eks. egen 
hjemmeside eller Facebook. Dem af fokusgruppedeltagerne, der havde små 
produktioner, har ingen problemer med at afsætte deres produkter. Der er 
købere nok, og produkterne er ofte solgt, inden de er produceret eller skudt. 
Det kan derfor også være en årsag til, at de ikke markedsfører deres pro-
dukter særligt. Flere af dem nævner, at de ikke har lyst til at skulle have en 
gårdbutik, som de er tvunget til at passe.  
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Fremtidsmuligheder og potentialer  

I dette afsnit fokuseres der på, hvilke potentialer og fremtidsmuligheder, del-
tagerne i de to undersøgelser ser for udvidelser af erhverv på landbrugs-
ejendommene i kommunen.  
 
Hver femte vil gerne udvide landbrugsproduktionen  
Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet spurgt om deres 
fremtidsovervejelser. En relativt stor andel af respondenterne har ikke nogen 
ønsker om at udvide deres nuværende produktion. For dem, der har land-
brug, gælder det, at mere end 60 pct. ikke ønsker at udvide deres nuværen-
de landbrugsproduktion. Ca. 20 pct. ønsker at udvide med mere af den 
samme type landbrugsproduktion. Blandt disse er hovedsagligt planteavlere 
og husdyrproducenter, mens enkelte også ønsker at udvide deres eksiste-
rende naturarealer eller nicheproduktion.  
 
Ca. 10 pct. ønsker at starte en anden type landbrugsproduktion end deres 
nuværende.  Disse nævner, at de f.eks. ønsker at dyrke energiplanter, rulle-
græs, specialafgrøder, kvæg, får, frugtplantage, juletræer, skovdrift, minkavl 
samt forarbejdning af landbrugsprodukter til fødevarer.  
 
Har du gjort dig nogen overvejelser om udvidelse eller ændring af din eksiste-
rende landbrugsproduktion? 

 
Base: 124 respondenter (Alle med landbrugsaktivitet på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Udvidelse af andre aktiviteter 
Omkring halvdelen af dem, der i dag har andre erhvervsaktiviteter end land-
brug på deres ejendom, har et stort ønske om at udvide produktionen. Flest 
har gjort sig overvejelser om at udvide den eksisterende produktion. Dvs. de 
gerne vil udvide deres maskinstation, hestepension eller entreprenørvirk-
somhed. Nogle vil også gerne udvide deres udlejningsaktiviteter.  
 
De ca. 15 pct., som har svaret, at de overvejer at udvide med en anden type 
erhvervsaktivitet angiver, at de gerne vil lave f.eks. maskinstation, event-
tilbud, naturskole, coaching, hestepension, boliger, salg af forarbejde natur-
produkter, økologiske juletræer samt turridning.  
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Har du gjort dig nogen overvejelser om udvidelse eller ændring af dine eksi-
sterende "ikke landbrugsrelaterede" erhvervsaktiviteter? 

 
Base: 83 respondenter (Alle med anden erhvervsaktivitet på ejendommen) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
I de to fokusgruppeinterviews oplevedes en stemning af, at der faktisk er 
utrolig meget virkelyst til udvikling af erhvervsaktiviteter på ejendommene. 
De fleste af deltagerne havde drømme for udvikling af deres aktiviteter. En 
landmand vil gerne lave et ismejeri, en anden et bryggeri, nogle vil gerne 
lave et fælles biogasanlæg, en vil gerne bygge vindmøller, endnu andre vil 
bare gerne have flere frugttræer eller flere dyr. Det var tydeligt, at især dem 
med små bedrifter og job ved siden af deres bedrift, havde mange ideer og 
så mange muligheder i at udvikle erhvervsaktiviteter i området. De, som var 
lidt mere forbeholdne, var de traditionelle landmænd, som så mulighederne 
for udvidelse som et stort besvær og en kamp med kommunen, som de alle-
rede havde opgivet på forhånd.    
 
Mulighed for udlejningsaktivitet 
Selvom der er meget erhvervsaktivitet på ejendommene, så har næsten 
hver fjerde af de, der har erhvervsaktivitet på ejendommen, alligevel tomme 
produktionsbygninger på deres bedrift. Ca. 14 pct. af de adspurgte har udle-
jet en eller flere af de produktionsbygninger, de ikke selv bruger. Der kan 
derfor være et potentiale for udlejning af bygninger. I afsnittet omkring be-
grænsninger, kommer nogle af fokusgruppedeltagerne ind på, hvilke pro-
blemer der er med at udnytte den eksisterende bygningsmasse til udlejning.   
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Har du produktionsbygninger på din ejendom, som ikke benyttes i din nuvæ-
rende produktion/erhvervsaktivitet? 

 
Base: 157 respondenter (Alle der har erhvervsaktivitet på ejendommen) 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Af de som ikke selv har erhvervsaktivitet på ejendommen, har ca. 40 pct. 
allerede udlejet dele af ejendommen, mens mere end halvdelen har bygnin-
ger, som kunne udlejes. Også på disse ejendomme er der altså et potentiale 
for at udnytte bygningerne bedre.  
 
 

Udlejes dele af din ejendom? Er der ubenyttede bygninger, der evt. 
kunne udlejes? 

  

Base: 21 respondenter (Alle der ikke har erhvervsaktivitet på ejendommen) 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
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Potentialer 
I de to fokusgruppeinterviews kom det frem, at deltagerne så flere forskellige 
veje for at udvikle erhvervet på landbrugsbedrifterne.   
 
Hestekommune  
Et af de potentialer, der nævnes flere gange under begge interviews, er po-
tentialet i hestefolkene. ”Ride-entusiaster er nogle af dem, der gerne vil in-
vestere i de små ejendomme. Mange af dem arbejder godt nok inde i byen, 
men de lægger skattekronerne ude i kommunen. En nævner, at en under-
søgelse viser, at der er et fuldtidsjob pr. 10-12 heste til f.eks. dyrelæge, fo-
derstofforretning, saddelmager og beslagsmed. Der er altså et potentiale i at 
få godkendt flere ridehaller, og hestemodne flere af ejendommene. Dette er 
et potentiale, fordi kommunen stadig er billig at bo i kontra andre kommuner 
med heste. Der er rigtig mange steder, der står tomme, som vil kunne bru-
ges til heste.  
 
En deltager siger ”Det er et fantastisk område for ride-entusiaster. Det er tæt 
på København, og der er offentlige skove, som man gratis kan ride i. Det er 
virkelig et potentiale” og følger op ”De mennesker, der kommer herop, de 
har jo et job. De har bare deres heste stående her i stedet for at betale 5-
10.000 for en boks inde i København. Der skal altså ikke mange heste til, for 
at det kan betale en husleje heroppe.”  
 
 
En anden mener ”Det kræver dog, at kommunen er attraktiv, hvis man skal 
have folk til at flytte herop og bosætte sig”.  
 
Smag på Nordsjælland 
Flere af de deltagere, som har små nicheproduktioner, nævner, at Smag på 
Nordsjælland er et godt initiativ, som man bør støtte op om. En siger ”Vi må 
gøre noget drastisk. Vi skal sælge produkterne på historien om lige præcis 
det lam, eller den vin eller den is. Kunderne har valgt den historie og det 
produkt, fordi der er skabt en hype omkring det”.  
En anden siger ”lokal produktion, det er vejen frem. I supermarkederne be-
gynder de at have lokale varer på hylderne, fordi det er et godt brand. Det er 
den vej, vi skal gå.” 
Flere af de små producenter siger, at så snart de kan knytte en historie til 
deres produkt, så er det solgt, inden det nærmest er produceret.   
 
Andre er dog mere forbeholdne overfor Smag på Nordsjælland. De mener 
ikke, der er økonomi i det, og at det vil forsvinde, så snart tilskud til f.eks. 
promovering forsvinder. Andre igen har bekymringer i forhold til myndig-
hedskravene ”Man vil gerne have lokale råvarer, men man stiller nogle fuld-
stændig vanvittige krav. Det er meget uoverskueligt med de krav til selv de 
mest banale ting. ” 
 
Produktionskøkken 
En af de mindre producenter nævnte muligheden for at have et produktions-
køkken, som man kan leje sig ind i. De mindre nicheproducenter har ofte lyst 
til at forarbejde deres produkter og tilknytte en historie, men mangler facilite-
ter. Det er for dyrt at etablere, når man blot har en lille produktion. Ligesom 
det ofte kun vil være i korte perioder, der vil være brug for det for den enkel-
te. Derfor forslås der et fælles køkken. Det kunne måske endda være mobilt.  
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Vedvarende energi 
Flere af fokusgruppedeltagerne nævner potentialet ved biogasanlæg. De har 
allerede forsøgt at få dette oprettet. Det vil give et vækstpotentiale i den 
animalske produktion, da det hovedsagligt er problemer med at komme af 
med husdyrgødning, der begrænser muligheder for udvidelse. Hvis land-
mændene får mulighed for at komme af med gødningen på anden vis, end 
at sprede det ud på markerne, vil det kunne give en større accept for udvi-
delse af husdyrproduktionen blandt områdets øvrige beboere, som dermed 
ikke generes heraf. 
De er allerede langt med projektet, men her er det den politiske uvilje, der 
står i vejen for at forløse potentialet. Biogassen vil betyde, at der vil komme 
en handelsvare, som kan sælges til planteavlerne og dermed fortrænge no-
get kunstgødning. ”Men opgaven med biogasanlæg er stor, og der er nogle 
kræfter, der skal samles for at få det løftet”, siger en deltager,  
 
Deltagerne vil gerne lave et set-up sammen med Gribskov kommune, men 
det er ikke lykkedes. Kommunen vil have decentrale anlæg, men det ser 
deltagerne ikke som en mulighed. Deltagerne mener, at det er vigtigt, at der 
er nogle synergier, og at det er et samarbejde mellem land og by. Meningen 
er også, at det skal knytte kontakter mellem land og by og give en fælles 
forståelse for hinanden.  
En af fokusgruppedeltagerne har forsøgt at starte et vindmølleprojekt op. 
Samtlige partier i kommunen havde sagt ja til, at man skulle arbejde videre 
med det, men så snart der kom den mindste borgerklage, så forsvandt den 
politiske opbakning. Det selvom vedkommende havde brugt adskillige hund-
redetusinde på at få projektet kortlagt og søge tilladelser. Deltageren mener 
dog stadig, at der kan være et stort potentiale for kommunen, da mange 
landmænd vil være interesserede i at bidrage til, at kommunen kan opfylde 
sine målsætninger for udfasning af fossile brændsler samt bidrage til opfyl-
delse af VE2020 og VE2050.  
 
Turisme 
Turisme kan være en mulighed at satse mere på, men flere fokusgruppedel-
tagere er skeptiske overfor, hvordan kommunen griber det an ”Det er svært 
at trække folk herop, det er der ikke tvivl om. Det er også derfor, kommunen 
har investeret i turisme. Det er deres nummer et. Det er svært at få nogen til 
at indse, at turisme alene kan vi jo ikke overleve på.” En anden siger ” De 
(kommunen) vil gerne skabe arbejdspladser, men det er primært inden for 
turismen og så visse andre erhverv, der ikke støjer og sviner.” Det får en 
tredje til at sige: ”Det skal være en blanding af turisme og erhverv. Jeg me-
ner, hvis Gilleleje havn er helt fri for fiskekuttere, så kommer der ikke nogen 
turister. Og hvis vi ude på landet ikke ser noget, hverken en ko eller noget 
som helst, så kommer der jo heller ikke nogen turister der”. Endnu en delta-
ger samstemmer ”Jeg synes man bør dyrke mangfoldigheden noget mere. 
Jeg mener ikke, at Gribskov kommune kan være så selektiv og kræsen, som 
man er. Det er en turistkommune, og det skal det også være, men der skal 
være plads til andet. Turisme er kun nogle få måneder om året.” Yderligere 
siger en deltager ”Vi er nødt til at have nogle arbejdspladser og noget er-
hverv. Turisme er ikke nok.”  
Deltagerne ser altså klart et potentiale i turisterne, men er overbeviste om, at 
turisme ikke kan gøre det alene. Der er brug for andet erhverv til at støtte op 
om turisterne.  
 
  



 
 
 

         Side 25 af 47   

Begrænsninger for realisering af potentialer 

Dette afsnit vil fokusere på, hvilke begrænsninger der opleves for at få reali-
seret de potentialer, der ligger på ejendommene. Afsnittet vil både gøre brug 
af de kvalitative oplysninger, vi har fået ind fra spørgeskemaerne, men især 
vil der være fokus på de svar, der kom ind under de to fokusgruppeinter-
views.  
 
Begrænsninger for udvidelse af erhvervsaktiviteterne 
De respondenter, der har svaret, at de gerne vil udvide deres erhvervsaktivi-
teter, er blevet spurgt, hvad der begrænser dem i at lave disse udvidelser. 
Generelt er der mere end en faktor, der spiller ind på beslutningen. Hver 
tredje nævner, at tid er en væsentlig begrænsning for at udføre planerne, 
mens hver fjerde angiver mangel på finansiering. I forhold til tidsfaktoren kan 
det spille en rolle, at ca. 80 pct. af de adspurgte kun beskæftiger sig deltids 
med deres landbrugsbedrift. Mange vil uden tvivl have beskæftigelse andre 
steder end på deres ejendom, hvilket betyder, at tid til udvikling ikke altid 
kan eller vil blive prioriteret.  
 
Omkring 15 pct. oplever usikkerhed omkring enten afsætningsmulighederne 
eller forretningsideen. Ca. 13 pct. af de adspurgte oplever besværlig myn-
dighedskontakt, mens ca. 10 pct. føler sig begrænset af dårlige rammevilkår.  
Ca. 20 pct. angiver andre årsager, end de oplyste. Af disse nævnes bl.a. at 
politikere, myndighedskrav og lokalplaner står i vejen for projekterne, men 
også førnævnte problematik i forhold til at have tid til erhvervsaktiviteter på 
ejendommen, når man samtidig har et fuldtidsjob andetsteds. Se en liste i 
bilag 5.  
 
Hvad er årsagen til, at du ikke har realiseret dine overvejelser? 

 
Base: 69 respondenter (Alle der angivet, at de overvejer at udvide eller ændre erhvervsaktiviteterne) 
Anm.: Det har været muligt at angive flere svar 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Stor virkelyst – men udfordringer 
Blandt deltagerne i fokusgrupperne og spørgeskemaundersøgelsen har der 
generelt været en positiv stemning, og de har udvist stor virkelyst til at gå ind 
i nye projekter. Der er dog en del ting, der begrænser dem, og en af de stør-
ste er mængden af regler og det bureaukrati, der udfører dem. En siger ”Det 
er simpelthen et paradoks. Det har stået på i mange år. Man vil så gerne 
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Morten Korch-historien, men lovgivningen den maser på for at få os op i 
absolut storproduktion for at få det til at løbe rundt.”  
 
Politisk usikkerhed 
Fra de to fokusgruppeinterviews tegner der sig et lidt andet billede end 
ovenstående. I den ene af disse grupper nævnes, at det især er den politi-
ske usikkerhed, der får nogen til at droppe udvidelsesplanerne. Flere af fo-
kusgruppedeltagerne havde oplevet, at få politisk opbakning til at gå videre 
med et projekt, men når der så var investeret op til flere hundrede tusinde 
kroner i undersøgelser og analyser, så skifter det politiske billede, og så er 
der lige pludselig ikke opbakning til projektet.  
 
En siger ” Hvis vi skal udvide f.eks. husdyrproduktionen eller al produktion 
for den sags skyld, så koster det et par års arbejde og en halv million kroner  
at lave det arbejde. Og så kan man altså ikke have, at de lokale politikere 
først siger en ting og så bagefter, når der kommer 20 læserbreve i den loka-
le ugepost, så siger man nej. Hele den måde af drive politik på, er dræbende 
for erhvervslivet i Gribskov kommune.” En anden siger ”Hvis man ikke vil 
trække arbejdspladser til kommunen, så er man nødt til at sige det ærligt. 
Hvis man gerne vil have arbejdspladserne, så er man også nødt til at hjælpe 
dem i gang, der gerne vil”.  
 
Faktisk bevirker den politiske ustabilitet og alt bøvlet med kommunen, at 
mange slet ikke kan overskue at tænke på udvidelse. En udtaler ”Altså man 
bliver en erfaring rigere, og det gør andre end mig også, og derfor er det 
ikke tilrådeligt at starte et projekt. Det er politikerne, der er problemet.”  
 
Derfor siger en anden, ”Jeg har trykket på pauseknappen nu og i stedet in-
vesteret i flere boliger i København. Jeg vil egentlig hellere det andet. Jeg er 
mere bonde, end jeg er boligudlejer, men altså jeg er jo også forretnings-
mand”.  
 
En tredje forklarer, hvorfor han ikke har udvidet ” Vi har jo ikke udvidet, fordi 
forholdene er, som de er. Og med det gamle produktionsapparat, er der ikke 
nogen, der kan forsætte. Jeg har ikke udvidet, fordi det har været så tungt. 
Jeg har set, hvad naboerne sloges med.” De politiske og kommunale pro-
blemer har altså afholdt nogle fra at investere og udvide, hvilket i sidste en-
de kan betyde, at brugene bliver så umoderne, at det ikke bliver muligt for 
en ny køber at drive dem rentabelt.  
 
Yderligere en fjerde følger op: ”Det er et problem for al produktion i Gribskov 
kommune. Det gør jo, at arbejdspladserne flytter, husene falder i værdi. Det 
nærmer sig en udkantskommune. ” 
 
 
Bedre politisk indsats efterlyses 
En af deltagerne tegner et dystert billede af kommunen, og mener slet ikke, 
at der bliver gjort nok for at fastholde arbejdspladser. ”Ifølge DI’s seneste 
analyse omkring erhvervsvenlighed, er Gribskov kommune, nummer 70 ud 
af 98, og se hvordan huspriserne har udviklet sig. Gribskov er nr. 2 af dem, 
hvor priserne er faldet allermest. Halsnæs er allermest. Jeg tror helt sikkert, 
det hænger sammen med, at det er en pendlerkommune. Det er et sted, 
hvor man bor, og ikke et sted man arbejder, men man har ikke gjort nok, for 
at bevare de arbejdspladser, der er. Det mener jeg sådan set stadigvæk ikke 
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man gør. Jeg mener, man bør være lidt mindre selektiv. Altså, man bør prø-
ve at bevare de arbejdspladser, der er, om det er kontor, landbrug eller hvad 
det er, så bør man lægge sig mere i selen. Det mener jeg overhovedet, ikke 
er til stede i øjeblikket.” 
 
Naboer 
En anden fokusgruppedeltager siger ”Forholdet er i dag godt, men det er 
ikke sikkert, det bliver ved med at være sådan, hvis produktionen f.eks. bli-
ver dobbelt så stor og der skal køres mange flere læs gylle forbi de omkring-
liggende huse”. 
 
Andre nævner også naboerne som en væsentlig hæmsko. Dette fordi, de 
har oplevet, at naboer flere gange har skrevet sure læserbreve og påvirket 
politikerne således, at projektet pludselig mistede sin politiske opbakning. 
Dette er et væsentligt problem. Det angives i interviewet, at det især er tilflyt-
tere, som kan være flyttet til kommunen for at få fred og ro, og som derfor 
ikke ønsker larm, støj eller andre gener fra produktionen.  
 
Usikkerhed om fremtiden 
En anden begrænsning der nævnes af flere, er den generelle usikkerhed om 
fremtiden. Usikkerheden bunder i udsigten til f.eks. ændrede skatteregler for 
små bedrifter, nationalparktiltag, sø-udvidelser, randzoner mv. Dette giver 
en stor usikkerhed for, om udvidelserne er mulige, jorden er tilgængelig og 
om en given investering er rentabel. Derfor afholder flere sig fra at starte 
projekter op. Den konstante omskiftelighed i regler og politiske holdninger 
kan få flere til at afholde sig helt fra at forsøge sig med udvidelser.  En siger 
direkte ”Vi har en god økonomi. Det som afholder mig fra at smide flere 
penge i det er, at jeg føler, at jeg ikke kan se 5 år frem. Hvad sker der med 
vandmiljøplaner, randzoner, søer osv.? Så vil jeg jo ikke binde 1 eller 2 mio. 
kr.”.  
 
Miljø og natur 
En fokusgruppedeltager nævner, at hans jord ligger på en udtørret søbund. 
Der har fra flere sider været interesse for at genoprette denne. Så længe der 
hersker usikkerhed om dette projekt, har han ikke lyst eller mulighed for at 
udvide sin produktion. Som han siger, ”hvis det falder uheldigt ud, så er hele 
min ejendom i spil”. 
 
Andre deltagere udtrykker bekymring omkring arbejdet med en nationalpark. 
”Jeg er ikke interesseret i at blive del af en nationalpark. Jeg tror ikke på, at 
værdien af min ejendom stiger. Jeg frygter også, at der er afgrøder, du med 
tiden ikke får lov til at dyrke. Nu skal der endnu et overherredømme ind 
over.” Deltagerne føler altså, at dette er endnu et tiltag, der fratager dem 
retten til at bruge deres jord, som de ønsker det. Det er igen noget, der bli-
ver trukket ned over hovedet på dem, uden de selv har reel indflydelse.  
 
En anden ser det som en hæmsko, at det ikke kun er, hvad han gør på sine 
egne marker, der har indflydelse på hans mulighed. Han siger ”Det handler 
ikke kun om, hvad der er på din egen jord, det handler også om, hvad der er 
rundt om. Hvis man bor i nærheden af en nationalpark kan det jo også være 
et kvælstoffølsomt område, og så må jeg lige pludselig ikke det ene og det 
andet.”  
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En tredje synes om ideen med nationalparken, men synes at processen er 
helt forfærdelig. Han frygter, at alle de løfter, der bliver givet ikke holder.  
 
Endnu et problem som nævnes af en af deltagerne er, at Gribskov kommu-
ne ikke overholder vandløbsregulativerne. Han siger ”Vi har etableret Grib-
skov vandløbslav og eftergået en del af vandløbene. Og så har vi konstate-
ret, at man ikke overholder regulativerne. Vi har fået oprenset en del af dem. 
Men det er en lang proces og op af bakke. Jeg tror, vi har brugt lige godt 
60.000 kr. på det, for at fremlægge dokumentation for det. Det er jo me-
ningsløst, at man som privat skal bruge midler på, at lovgivningen ikke er 
overholdt. Man burde gøre mere for det erhvervsliv man har.”   
 
Kommunen 
En anden deltager nævner, at der især er problemer fra kommunens side i 
forhold til udmøntning af regulering. Det er meget svært at få en klar hold-
ning fra kommunen til, hvad man må og ikke må. Dette kunne godt blive 
bedre, så man ved, hvad man har at forholde sig til. Deltageren siger ”Nogle 
af de ting vi gør, ved vi egentlig ikke, om vi må, men ingen kan fortælle os 
det, så nu gør vi det bare”.  
 
En svarer, når han bliver spurgt om udfordringer for udvikling ”Man tænker 
slet ikke de tanker, det er den indstilling, der er i kommunen. Jeg ved end 
ikke, om det er politikerne eller embedsmændene, der er problemet.” 
 
Andre nævner sagsbehandlingstiderne i kommunen som en væsentlig be-
grænsning. En udtaler, ”Sagsbehandlingen skal ikke tage årevis. Om man 
så får ja eller nej, det er så, hvad det kan være. Men det er urimeligt, at det 
skal tage årevis, før man får et svar. Det skal selvfølgelig gøres meget bed-
re. Det er jo en væsentlig ting i en kommune for at trække arbejdspladser 
til.” En anden siger, ”Der mangler hele den tankegang i kommunen med, 
hvad kan vi gøre for, at det her det lykkedes?”  
 
I undersøgelsen af erhvervsklimaet i kommunerne lavet af Dansk Industri 
indtager Gribskov kommune en plads som nummer 84 ud af 98 kommuner i 
forhold til kommunal sagsbehandling. Samme placering indtager kommu-
nen, når det handler om information og dialog med kommunen. Dette punkt 
dækker over virksomhedernes tilfredshed med dialogen mellem politikere, 
embedsmænd og virksomheder. For at virksomheden kan planlægge f.eks. 
fremtidige investeringer, er det vigtigt, at de har overblik over kommunens 
fremtidsplaner. Der er altså i særdeleshed mulighed for forbedring på flere 
parametre. Det skal dog nævnes, at denne undersøgelse også viser, at 
Gribskov kommune placerer sig godt i forhold til kommunale rammevilkår, 
og har forbedret sig samlet set med 8 pladser fra 2012 til 2013.2 
 
Bolig og bygningsmasse 
En anden udfordring, der blev taget op af flere af deltagerne, er en bedre 
udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse. Som ovenstående afsnit, 
der beskriver fremtidsmulighederne viser, så er der mulighed for at udnytte 
den eksisterende bygningsmasse bedre. En nævner, at han ikke kan få lov 
til at lave flere boliger på den samme ejendom i den eksisterende byg-
ningsmasse. Desuden nævner han det som et fremtidigt potentiale, at kunne 
overtage nogle af de ejendomme, der bliver til overs, når nogle af de store 

                                                
2 Dansk Industri, Lokalt erhvervsklima 2013, http://di.dk/le13/Pages/Gribskov.aspx 
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landmænd opkøber jord. Hvis der var bedre muligheder for at udnytte byg-
ningsmassen, så ville de ikke forfalde og blive endnu et fugleskræmsel i 
Udkantsdanmark.  
 
En anden deltager nævner, at der er langt større potentiale for bygningerne 
her, fordi vi er tæt på København. Hun siger ”Der er bygninger her, som kan 
udlejes, som man aldrig ville finde lejere til andre steder”.  
 
Det bliver ligeledes nævnt, at kommunen har en streng politik for, hvad man 
må bruge bygningerne til. Der er mange erhvervsdrivende, som gerne vil 
have bolig og erhverv samlet, men kommunen vil hellere have erhverv sam-
let i industriområderne. Det begrænser mulighederne på ejendommene. ”Det 
trækker værdien ud af ejendommene og gør dem svære at omsætte” siger 
en deltager.  
 
En deltager har ledige bygninger, som han gerne lejer ud, men det er ikke 
uden problemer ”Jeg har nogle bygninger, jeg lejer ud til lager. Det er jo 
kommunens politik, at overflødige bygninger, de skal kunne bruges til andet 
erhverv. Senest jeg søgte, havde jeg nogle landbrugsbygninger, jeg gerne 
ville leje ud til lystyachter. Det tog kommunen 8 mdr. at godkende dette.” Det 
er et stort problem, at de erhvervsdrivende ikke kan udnytte de muligheder 
der byder sig for at udnytte den eksisterende bygningsmasse. En udlej-
ningsmulighed forpasses jo, hvis man skal vente 8 måneder på en tilladelse.   
 
En anden udfordring for at udnytte den eksisterende bygningsmasse er de 
nye skatteregler for små landbrugsejendomme. ”Det giver en enorm usik-
kerhed”, siger en af deltagerne. Disse skatteregler kan betyde, at det kan 
blive langt sværere at sælge de små ejendomme. 
 
En siger desuden, ”Vi mangler boliger i kommunen, der ikke er så dyre. Jeg 
har rigtig mange unge piger ude ved mig. Når de skal flytte hjemmefra, så 
kan de ikke flytte noget sted hen i kommunen” … ”og så mangler der nogle 
Bed & Breakfast. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre af mine kunder. De har 
ridetøj på og de er færdige med at ride, så hopper de i nattøjet og har ikke 
lyst til at bo på hoteller”. Altså tyder meget på, at der er efterspørgsel efter 
både flere boliger og flere erhvervsejendomme.  
 
En mener, at løsningen kan være, at det bliver nemmere at få en tilladelse 
igennem og få finansiering. Det vil være en gevinst for kommunen ”så ville 
der måske være flere af dem med en ejendom ude på landet, som i stedet 
for at køre til København og have deres beskæftigelse, så kunne have en 
anden beskæftigelse her på deres ejendom.” 
 
Ejendomsstruktur 
Ejendomsstørrelserne udløser en problematik, der også blev diskuteret. Det 
er et problem, at der er mange små ejendomme med omkring 10 ha. jord. 
Det betyder, at der ikke er særligt stort potentiale for landbrug i stor skala ud 
over det, der er der i dag. Det betyder også, at det kan være svært for de 
landmænd, der gerne vil udvide deres produktion, at de ikke kan købe jord, 
fordi det er for dyrt, da han også skal købe alle de ejendomme, der hører til. 
Men disse ejendomme kan ikke udnyttes i særlig stor grad jf. ovenstående 
problematik med udnyttelse af bygningsmassen. 
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Finansiering 
Finansiering nævnes over hele linjen som et problem. Det er ikke det, der er 
altoverskyggende, men faldende huspriser og banker, der stiller større og 
større krav, sætter en naturlig begrænsning på udvidelsesmulighederne.  
 
En siger dog ”hvis alternativerne er der, til at ejendommene kan bruges til 
noget andet og mere forskelligartet, så burde der også være vovehalse, der 
vil finansiere projekterne. Restbygningerne vil også komme op i værdi, hvis 
der var flere muligheder for at udvide. Hvis mulighederne er der, så kommer 
pengene også”.  
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Udvælgelse af målgruppe og deltagere i undersøgelsen 

Analysens målgruppe er landbrug eller virksomheder i landbrugsbygninger i 
Gribskov kommune. 
 
Målgruppen med kontaktoplysninger (postadresse) er identificeret ved: 
 
Dataudtræk fra BBR over Stuehus til Landbrug (gennemført af Geomatic 
a/s, Center for geoinformatik), herefter er gruppen målrettet ved at sammen-
koble med CVR udtræk fra CVR.dk (gennemført af Geomatic a/s, Center for 
geoinformatik). Da det kunne konstateres, at listen ikke indeholdt navne eller 
CVR-numre på flere af Nordsjællands Landboforenings medlemmer, er dis-
se medlemmer efterfølgende tilføjet. 
 
Geomatic a/s, Center for geoinformatik oplyser følgende årsager til fejlkilder:  
 
1) Bygninger, der ser ud som landbrug, kan godt være registreret som noget 
andet i BBR. Vi så fx et eksempel på en ejendom, som i BBR var registreret 
som en Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, mu-
seum, kirke o. lign. og derfor ikke kom med i udtrækket. Det er ejendomseje-
rens pligt at registreringer i BBR er korrekte. Dermed må det forventes, at 
der kan være fejlregistreringer, eller at vi ikke kender til indholdet/formålet 
med den pågældende bygning.  
 
2) En anden fejlkilde, kan være matchlogikken. Der er i vores leverance 
brugt adresse som nøgle til sammenkobling af CVR og BBR.  
 

Målgruppen 
For at få et så nuanceret billede som muligt af de erhvervsmæssige og re-
kreative aktiviteter, som er relateret til landbrugsejendommene, var det ved 
projektets start tanken, at målgruppen skulle omfatte alle landejendomme i 
Gribskov kommune, uanset om der var registreret erhverv eller ej. Vi vurde-
rede dog, at sandsynligheden for at respondenter uden erhvervsaktivitet ville 
prioritere tid til at besvare spørgeskemaet, var meget lille. For at sikre en 
højere svarprocent valgte vi derfor at reducere målgruppen til kun at omfatte 
de ejendomme, hvorpå der er registreret erhverv, eller som figurerer på 
Nordsjællands Landboforenings medlems- eller kundeliste.     
 
Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 657 respondenter. Heraf er 249 sendt ud 
per mail og 408 er sendt ud per brev. Svarprocenten på e-
mailrespondenterne var 42,2 pct., mens svarprocenten for brevresponden-
terne var 17, 9 pct. Det giver en samlet svarprocent på 27,1 pct.  
 
Fokusgrupper 
I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at angive, hvorvidt de kunne 
tænke sig at deltage i fokusgrupperne. Dette var der stor opbakning til. Der 
blev efterfølgende valgt 2x12 deltagere ud til de to fokusgruppeinterviews. 
Deltagerne blev udvalgt således, at gruppen var bredt sammensat af mænd 
og kvinder, folk med forskellige produktioner og størrelse på ejendomme. Da 
der var problemer med at få folk til at møde op, blev ekstra indkaldt, hvilket 
betød, at der i det første interview var en overvægt af folk med små produk-
tioner, og i det andet interview var der ingen kvinder. Det giver selvfølgelig 
lidt udfordringer ikke at have hele populationen repræsenteret, men indtryk-
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ket fra de to interviews var, at de stadig var meget brugbare i forhold til at 
kortlægge muligheder og begrænsninger.   
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Konklusioner  

Nordsjællands Landboforening og Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug 
har fået udarbejdet en strukturanalyse af erhvervsaktiviteterne på landejen-
dommene i Gribskov kommune. Analysen er gennemført af Landbrug & Fø-
devarer ved en anonym spørgeskemaundersøgelse i december 2013 og ved 
opfølgende fokusgruppeinterview i marts 2014. 
 
Hovedformålet med analysen var at synliggøre potentialet for udvikling af og 
opstart af nye vækstområder og samarbejdsflader med udgangspunkt i 
landejendommene i Gribskov Kommune. 
 
Første del af analysen har alene været målrettet ejerne af landbrugsejen-
dommene, idet vi ønskede et klart billede af ”produktionsgrundlaget” og øn-
sker til erhvervsudviklingen blandt landejendommenes ejere.  Et mere fuld-
endt billede af potentialet forventes skabt, når anden del af analysen er gen-
nemført.  Anden del af analysen målrettes samarbejdspartnere, politiske 
beslutningstagere og andre, som skønnes at have interesse i udvikling 
af/samarbejde med Gribskovs landdistrikter. 
 
Spørgeskemaet er udsendt til 657 ejendomme, hvor der er registreret et 
CVR. nummer. 27 % har deltaget i undersøgelsen. Vi kan derfor ikke vide 
om undersøgelsen er repræsentativ for alle landbrugsejendomme, men un-
dersøgelsen kan være med til at tegne et billede af strukturen på en stor del 
af ejendommene og dermed give indikationer om produktionsgrundlaget og 
potentialet for nye vækstområder.  
 
Diversificeret erhvervsstruktur og ønsker om vækst’ 
Den gennemførte analyse viser, at de deltagende landejendomme rummer 
en stor diversitet, både hvad angår størrelse, produktionsgrene, ejers ud-
dannelse og typer af andet erhverv, som drives i f.eks. overflødiggjorte land-
brugsbygninger.  
 
Billedet som analysen har skabt på det strukturelle område, stemmer fint 
overens med det billede, vi havde af ejendomsstrukturen i Gribskov kommu-
ne. Analysen bekræftede således, at der i kommunen findes alle typer af 
bedrifter fra store husdyr- og planteavlsproduktioner til mindre nicheprodu-
center.  Gribskov kommune er kendetegnet ved at have mange små ejen-
domme og få store bedrifter.   
 
Analysen viser, at der er stor erhvervsaktivitet og erhvervspotentiale på 
ejendommene i Gribskov kommune, således at der på 9 ud af 10  ejendom-
me drives landbrug eller en anden form for erhverv. Mange af ejendommene 
har både en landbrugsaktivitet og en anden form for erhvervsaktivitet. Anden 
form for erhvervsaktivitet favner meget bredt, og dækker således over alt fra 
erhverv, som relaterer sig til landbruget over håndværksvirksomheder til 
serviceerhverv, som f.eks. psykologi, tegnestuer, konsulentvirksomheder.  
 
Analysen tegner et billede af en landbrugsproduktion, som primært er kon-
ventionel.  Størstedelen af alle ejendomme har planteavl med dyrkning af 
traditionelle salgsafgrøder, som afsættes i det lokale foderstoffirma. Der er 
dog også en stor produktion af græs til grovfoder og salg. Ligesom der er en 
nicheproduktion af bl.a. bær, juletræer, grøntsager, energipil m.fl. 
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På næsten halvdelen af ejendommene er der husdyr; i forhold til landsgen-
nemsnittet er der mange ammekøer, får og geder og især heste.  I øjnefal-
dende er det, at der næsten ingen grise er i Gribskov kommune. 
Spørgeskemaundersøgelsen viste, at der rundt omkring på ejendommene 
faktisk står et større antal bygninger tomme, som kunne bruges til udlejning 
eller anden erhvervsaktivitet. Blot dette at udnytte denne bygningsmasse vil 
forventelig bidrage til yderligere erhvervsudvikling. 
 
Lokal handel og afsætning 
Landbruget handler lokalt bl.a. med det lokale korn- og foderstoffirma, men 
da der er en stor spredning i erhvervsaktiviteterne og landbrugsproduktio-
nen, er der også en stor spredning i afsætningskanalerne.  En del afsætning 
foregår lokalt til andre ejendomme, i gårdbutikker eller via kundelister, men 
andre nævner også, at de afsætter til restauranter og kantiner. 
 
Vilje til udvikling  
Analysen indikerer, at der er virkelyst og interesse i at udvikle erhvervsaktivi-
teterne på ejendommene, det gælder både inden for landbruget og øvrige 
erhvervsaktiviteter.  Blandt ønskerne i landbruget nævnes bl.a. flere husdyr, 
flere energiafgrøder og forarbejdning af fødevarer. Potentialer ligger der 
også i de andre erhvervsaktiviteter. Viljen til at udvide eller forsøge sig med 
anden erhvervsaktivitet er stor blandt de, der allerede har anden erhvervsak-
tivitet. 
 
Direkte adspurgt svarer en stor del af fokusgruppedeltagerne, at det de me-
ner, der bør satses på, er at bevare og udvide den nuværende produktion og 
dertil kan der satses på f.eks. hestesegmentet eller turisme. Den almindelige 
landbrugsproduktion ses dog som en forudsætning for turismeerhvervet.  
 
Begrænsninger 
Tid, finansiering og usikkerhed om afsætningsmuligheder og forretningsidé 
nævnes hyppigst blandt respondenterne som værende begrænsende for, at 
ønskerne føres ud i livet. Fokusgruppedeltagerne peger også på en oplevel-
se af, at kommunen ikke har nok fokus på at støtte op om udviklingen af 
erhvervslivet på landejendommene, således bliver nævnt langsom sagsbe-
handling og slingrekurs i det politiske bagland. Generelt efterlyses, at man 
fra politisk side viser en tydelig og handlingsorienteret indstilling og vilje til 
udvikling af erhvervslivet. 
 
Landbrugets generelle rammevilkår og uvisheden om hvad miljøregulerin-
ger, naturbeskyttelse og f.eks. nationalparken kan få af konsekvenser for 
erhvervsaktiviteterne på ejendommene, skaber usikkerhed om, hvorvidt det 
overhovedet er muligt at opnå rentabilitet i nye større projekter.  
 
Afsluttende bemærkninger 
Analysen giver et billede af en kommune med et væsentligt vækstpotentiale, 
som har sit udspring i erhvervsaktiviteterne på landejendommene. Vækstpo-
tentialet ligger både i aktiviteter, som relaterer sig til landbruget eller dets 
produkter, men også i øvrige erhvervsaktiviteter, som udgår fra ejendomme-
ne.  
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Synlighed om potentialet på ejendommene kan være selvforstærkende i 

forhold til fortsat vækst og opstart af nye produktioner og samarbejder på 

tværs i kommunen. Det forudsætter dog, at der fra både administrativ og 

politisk hold udvises samarbejdsvilje, opbakning og anerkendelse af landom-

rådets erhvervslivs betydning for kommunens attraktivitet. 
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Bilag 

Bilag 1: Uddannelse 
Laborant AC 

Statsautoriseret revisor Maler 

Maskinmester Mejerist, politibetjent 

Kemiingeniør (DIA) Læge 

Agrarøkonom Politileder 

Mekaniker Mekaniker 

Læge Kontor-offentlig ansat 

Specialarbejder Kontoruddannet 

Cand.scient. Arkitekt 

Arkitekt Økonom 

Snedkermester Maskiningeniør, arbejder med kontrol på landbrug 

Ingeniør Statens erhvervspædagogiske læreruddannelse 

Civ.ing. Cand.merc.aud. 

Maskinkonstruktør Maskinarbejder 

Arkitekt Højere akademisk uddannelse 

Cand.scient. biologi, speciale i jordbrug & praktisk 
erfaring 

Grunduddannelse i Administration. Uddannet psyko-
terapeut 

Praktiserende læge Mejeriing. lic. agro 

Tømrer Ingeniør 

Pædagog + kontoruddannet Ingeniør 

Revisor Læge 

Speciallæge/organisationskonsulent Automekaniker 

Cand.jur. Mekaniker 

Håndværker Cand.psych. 

Cand.merc. Kok 

Mellemleder Maskinmester 

Cand.merc. Civiløkonom 

H.d. Regnskab Socialpædagog og lærer-uddannet 

Økonom / landbrug Tømrer 

Dyrlæge Berider fra Island + cand.mag. audiologipæd 

Elektriker Cand.scient. & ph.d. biologi 

Maskiningeniør Automekaniker 

Maler Handel 

Pædagog Off. ansat 

Handelsskole Skoleleder 

Mekaniker Civilingeniør 

Cand.ling.merc. Butiksuddannelse 

Cand.merc. Pilot 

Finmekaniker Cand.polyt. 

Maskinarbejder Gymnasium 

Kontorassistent Kandidatgrad 

Handelsuddannelse Ingeniør 

Datamatiker SSH og kontor 

RUC - Psyk Journalist 

Revisor Fysioterapeut 

Dyrlæge Statsaut. revisor 

Optikker Geolog 

Sundhedsudd. Direktionssekretær VVS- & Kloakmester 

Diverse fagkurser mv. Flymekaniker 

Skolelærer, ingeniør Dyrlæge/berider 

Ingeniør Læreruddannet 

Industrioperatør Håndværksmester 

Datalogi Arkitekt 

Mekaniker Ingeniør 

Tømrer / snedker  
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Bilag 2: Andre Landbrugsaktiviteter 
 
Hundepension 

Tækkemand 

Opstaldning og avl af heste 

Engareal, som jeg pt. får støtte til ikke at give NPK og tage slet mv.  

Mælkeproduktion 

Tømrer og Mekaniker 

Bolig- og bygningsudlejning, vindmølle 

Hesteopstaldning 

Fourage-græs 

Heste- og fårehold 

Kunst 

Stutteridrift heste 

Stutteri 

Gartneri 

Jagtudlejning 
Udlejning  
Bygninger til lokale håndværkere 
Udlejning af 2 lejligheder lavet i gammel driftsbygning. 
Hestepension 

Udlejning af ferielejlighed og festlokaler 

Stutteri og hestepension 

Økologisk selvforsyningsbrug med alle slags dyr, bær og foder, lidt hesteavl,  

Rideskole 

Konsulentvirksomhed - bioteknologi 

Hestepension 

Landbrugsturisme og undervisning, kurser mm. 

B&B, hobbylandbrug 

Hestestutteri 
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Bilag 3: Andre erhvervsaktiviteter 
 
Vedvarende energi 
Vil gerne sælge energi, men det er et problem i Gribskov Kommune. - muligheder-
ne er til stede, lovgivningen kan opfyldes, men politikerne er imod 

Vindmøllestrøm 

Solceller 

Solceller 

 
Andet 
Hundepension 

Adm. af skovbrug andetsteds 

Ægtefælle psykolog med klinik 

Udlejning af bygninger 

Stutteri 

Udlejer 

Oversættelsesvirksomhed 

Travtræner 
Kattepension 

Hundepension 

Kontor 

Stutteri 

Konsulent - bioteknologi 

Bryggeri 

Ny skov 

Konsulent, håndværk, produktion af analyseudstyr, forskning 

Træning af heste, hingstestation 

Massage og kranio-sakral terapi 

Kommunikation 

Dyrlægepraksis 
Fodersalg 

Udlejning 

Udlejning af Værksted 

Biavl 

Tegnestue liberalt erhverv 
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Bilag 4: Afsætningskanaler 
 
Personligt netværk 

Direkte kontakt 

Internetannoncering 

Torv mv. 

Mund til mund 

Et godt netværk 

Direkte salg, via slagteri og andelsgrovvare 

Direkte salg 

Direkte kontakt med forbruger 

Bruger henter selv 

Kødudlevering 

Privat kontakt 

Igennem slagtehus 

Mund til øre, omtale gennem bekendte. 

Kunder der henvender sig 

Bliver leveret direkte hos kunden 

Fra mund til mund 

Sælges direkte til aftager 

Mund til mund samt annoncer 

Kendte aftagere 

Vennekreds og netværk. 

Netværk 

Slagter + foderstofforretning 

Netværk 

Skilt ved vejen,  
Mund til mund metode. 
Annoncer i aviser og på nettet 
Direkte til grossist og private ved henvendelse 

Kød afhentes af køber hos slagter, grønt på bedriften 

Flyers, udsendelse af mails 

Maskinstation leverer til aftager. 

Direkte salg 

Aftaler 

Netværk 

Kundelister via internet, telefon, høstmarkeder o.l. 

Venner 

Slagter 

Direkte fra slagter 

Grovvareselskab 

Privat og hjemmeside 

På markeder 

Salg til bekendte 

Personlig kontakt 

B&B 

Netværk 
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Bilag 5: Årsager til ikke at realisere sine overvejelser 
 
Kun politikerne står i vejen, finansiering og lovgivning er på plads  

Ejendomme er til salg 

Mangler egnet samarbejdspartner 

Manglende indtægt, Nuværende arbejde fagligkoordinator Hillerød Hospital på 37 
timer. 
STU - Hestelinje, kan kun lade sig gøre hvis der laves en fast aftale med Gribskov 
kommune, om antal STU-elever pr. år minimum 4 – 5 elever. 
Har undervisningserfaring fra Bioanalytikeruddannelsen fra 1996 - 2012. 
Har tidligere sendt min ide om STU-hestelinje til TV-glad, for 2 år siden, men de 
mente gården lå for langt væk fra København. 

Alm. løbende udvikling af kundepotentiale 

Andet erhverv 

Fortolkning af og lokalplaner i det hele taget. 

Tid er selvfølgelig en faktor, vi bruger i dag ca 3 timer/dag + mere i spidsbelastning 
til at passe vores mange husdyr af forskellig art 

Inddragelse af ny jord og den fornødne tid pga. at vi begge har lønmodtagerarbej-
de. 
Myndighedskrav 

Jeg har realiseret mine overvejelser 

Der udvikles / udvides løbende, kan ikke gå hurtigere... 

Indretning af yderligere B&B forudsætter væsentlige ombygninger, og forudsætter 
en nærmere forretningsplan. 
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Bilag 6:  
 
Databeskrivelse – offentlig tilgængelig information (Gribskov) 
Gribskov Kommune har med sine 40.655 indbyggere 7,3 promille af Dan-
marks befolkning og et samlet areal på 279,5 km2 (2013). Kommunen op-
stod som en sammenlægning af Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge 
kommune i forbindelse med kommunalreformen 2007.  
 
Kommunen omgives af Fredensborg, Hals-
næs, Helsingør og Hillerød kommune.  
 
 
 
 
 
 
Generelle data om Gribskov Kommune 

I det følgende er der en lang række nøgletal for Gribskov Kommune, opgjort 
på hovedområder. I hensynstagen til dataenes karakter, er de ikke yderlige-
re kommenteret her. 
 
Befolkning 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Indbyggertal 1. januar 40.627 40.694 40.700 40.603 40.655 

Andel 0-2-årige 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 

Andel 0-6-årige 7,7 7,5 7,1 7 6,7 

Andel 0-9-årige 11,5 11,2 10,9 10,6 10,2 

Andel 0-10-årige 12,8 12,5 12,2 11,8 11,5 

Andel 0-17-årige 22,7 22,4 22 21,5 21 

Andel 3-5-årige 3,5 3,4 3,4 3,3 3 

Andel 6-9-årige 5 5 4,8 4,8 4,8 

Andel 6-13-årige 10,5 10,4 10,1 10 9,9 

Andel 7-16-årige 13,7 13,5 13,4 13,1 13 

Andel 10-13-årige 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 

Andel 17-64-årige 60,7 59,9 59,1 58,3 57,7 

Andel 17-66-årige 63,9 63,4 62,9 62,2 61,4 

Andel 25-64-årige 53,9 52,8 51,9 51 50,3 

Andel 65+-årige 17,8 19,1 20,4 21,6 22,7 
Andel 67+-årige 14,6 15,6 16,6 17,7 19 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
 
Strukturelle forhold 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Areal (km
2
) (abs) 280 280 279,44 279,44 279,44 

Befolkningstæthed (indb/km
2
) 145 145 146 M M 

Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse 82,3 83,9 85 85,1 85,6 

Andel ejerboliger 71,9 71,4 73,7 72 73 

Andel almennyttige boliger 6,5 6,3 7,7 M M 

Andel udpendlere 52,8 52,7 53,6 53,5 M 

Andel indpendlere 27,6 27,6 27,9 28,2 M 

Andel 25-64-årige uden erhvervsuddannelse 21,7 21,6 21,1 20,6 M 



 
 
 

         Side 42 af 47   

Andel 25-64-årige med videregående uddan-
nelse 22,4 22,7 23,2 23,5 M 

Fuldtidsledige pr. 100 17-64/66-årige 3,4 4,2 3,9 M M 

Børn af enlige forsørgere pr. 100 0-17-årige 15 15,2 15,8 16,3 M 

Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. 197 194 197 208 M 
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 
indb. 173 171 175 188 M 

Anmeldte tyverier/indbrud pr. 1.000 indb. 58,2 52,1 45,7 47 M 

Anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indb. 1,3 1,3 1,3 0,9 M 

Andel opstillede kvinder ved kommunalvalg 31,2 M M M M 
Andel valgte kvinder ved kommunalvalg 39,1 M M M M 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 
 

Udgiftsbehov 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Socioøkonomisk index (pct.) 0,78 0,78 0,78 0,79 0,81 

Udgiftsbehov (landet) pr. indb. 49.072 51.762 52.813 56.071 57.128 
Udgiftsbehov (hovedstaden) pr. indb. 54.405 57.095 58.176 61.585 60.664 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 
 

Beskatning og udligning 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Udskrivningsprocent 24,5 24,5 24,5 24,5 24,7 
Samlet amts- og primærkom. ud-
skrivn.pct. (til 2006) U U U U U 

Kirkeskatteprocent 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 

Grundskyldpromille 29,34 29,34 29,34 29,34 29,34 
Dækningsafgiftspromille af forretnings-
ejendomme - - - - - 
Dækn.afg.prm. af andre off. ejendommes 
grundværdi 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 
Dækn.afg.prm. af andre off. ejendommes 
forskelsværdi 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

Beskatningsniveau (pct.) 25,35 25,31 25,33 25,32 25,29 
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. 
indb. 140.071 147.333 145.248 148.530 160.959 
Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. 
indb. 140.071 147.333 145.248 148.530 160.960 

Grundværdier pr. indb. 286.583 307.537 324.452 334.062 336.982 

Beskatningsgrundlag pr. indb. 167.654 177.298 176.793 181.451 196.887 
Beskatningsgrl. efter udligning pr. indb. 
(til 2006) U U U U U 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 
 

 
Økonomi - udgifter  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Bruttodriftsudgifter pr. indb. 69.647 71.822 70.600 74.659 70.922 

Nettodriftsudgifter pr. indb. 48.723 51.380 50.130 54.616 55.382 

Bruttoanlægsudgifter pr. indb. 2.058 1.842 1.508 5.600 1.945 

Nettoanlægsudgifter pr. indb. 1.579 529 1.346 5.510 1.945 
Bruttodriftsudg. til forsyningsvirksomhed 
pr. indb. 2.661 1.889 1.586 1.611 1.567 
Bruttoanlægsudg. til forsyningsvirksom-
hed pr. indb. 752 - - 88 160 
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Bruttodriftsudg. til serviceydelser og adm. 
pr. indb. 54.945 55.704 54.903 57.301 54.741 

Bruttodriftsudg. til teknisk service pr. indb. 3.288 2.983 2.755 3.141 3.120 
Bruttodriftsudg. til folkeskoleområdet pr. 
indb. 9.043 9.071 8.370 8.630 8.577 
Bruttodriftsudg. til uddannelse i øvrigt pr. 
indb. 873 843 847 805 907 
Bruttodriftsudg. til bibl./kultur/folkeopl. pr. 
indb. 1.602 1.607 1.751 1.852 1.473 
Bruttodriftsudg. til sundhedsydelser pr. 
indb. 3.084 3.459 3.713 5.098 5.086 

Bruttodriftsudg. til børnepasning pr. indb. 7.624 7.781 7.152 6.839 7.016 

Bruttodriftsudg. til ældreomsorg pr. indb. 9.107 8.877 10.941 11.384 9.198 
Bruttodriftsudg. til anden social service 
pr. indb. 12.211 12.247 11.582 11.834 11.725 

Bruttodriftsudg. til administration pr. indb. 7.368 7.974 6.439 7.085 6.933 

Bruttodriftsudg. til lønpuljer pr. indb. 670 668 -176 828 15 

Bruttodriftsudg. til overførsler pr. indb. 14.166 15.647 15.646 16.292 15.407 
Br.driftsudg. til overførsler (÷ boligst.) pr. 
indb. 12.612 13.973 13.900 14.424 13.534 
Bruttoanlægsudg. excl. forsyningsvirks. 
pr. indb. 1.306 1.842 1.508 5.513 1.785 
Udgifter i alt pr. indb. 71.705 73.664 72.107 80.259 72.867 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
 
Økonomi - indtægter 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Driftsfinansiering ekskl. forsyningsvirks. pr. 
indb. 67.190 70.308 70.286 78.535 71.251 
Driftsindtægter ekskl. forsyningsvirks. pr. 
indb. 9.616 10.608 10.865 11.102 6.330 

Indtægter fra indkomstskat pr. indb. 34.323 37.175 34.362 36.431 39.757 

Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. 8.372 8.883 9.454 9.736 10.226 

Indtægter fra selskabsskat pr. indb. 493 481 375 253 350 

Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. 6.157 6.781 9.706 11.094 7.785 

Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. 7.271 7.791 7.946 7.308 7.594 

Refusion af købsmoms pr. indb. 3.478 3.873 3.448 M M 

Nettolåntagning pr. indb. 192 2.905 1.048 3.418 -415 

Likviditetsforbrug pr. indb. 1.382 -3.368 -1.183 -188 187 

Anden finansiering pr. indb. -499 -962 -2.275 -652 -564 
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. 
indb. 444 1.313 162 90 - 
Driftsindt. vedr. forsyningsvirksomhed pr. 
indb. 4.037 2.043 1.659 1.633 1.616 
Anlægsindt. vedr. forsyningsvirksomhed pr. 
indb. 35 - - - - 
Drifts- og anl.fin. inkl. fors.virks. i alt pr. indb. 90.897 87.527 75.904 81.345 73.293 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
Økonomi - nettoserviceudgifter 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nettoserviceudgifter pr. indb. 42.732 42.290 40.449 43.732 41.517 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 
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Gæld og likviditet 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. 13.434 13.779 16.811 17.854 21.195 

Langfr. gæld vedr. ældrebol. pr. 1/1 pr. indb 3.453 3.362 3.277 3.194 3.086 

Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. 943 -401 2.970 4.208 4.468 

Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2.183 3.017 4.432 8.929 8.463 
Tilgodehavender vedr. forsyn.virks. pr. 1/1 
pr. indb. -2.047 -2.771 -1.891 -1.831 -1.666 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
Service, personaleforbrug og udlicitering 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Serviceniveau (gns=1,00) 1,04 1,03 0,99 1,02 1,01 

Skat/service-forhold (gns 1,00) 1 1 1 0,98 1,01 

Beregnet skat/service-forhold (gns=1,00) 0,99 1 1,03 1 M 

Personaleforbrug i alt pr. 1.000 indb. 63,2 62 M M M 
Årsværk til ledelse og administration pr. 
1.000 indb. 16,8 14,8 14 13,6 M 

Udliciteringsindikator (pct.) (til 2006) U U U U U 

Privat-leverandør-indikator (pct.) (til 2010) 37,7 38 U U U 
Privat-leverandør-indikator (pct.) (2012-
definition) 36,6 37,1 39,9 41,8 M 

Indikator for konkurrenceuds. (pct.) (til 2010) 37,7 38 U U U 
Indikator for konkurrenceuds. (pct.) (2012-
definition) 36,6 37,1 39,9 41,8 M 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 

Børnepasning - udgifter og tilskud 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Samlede pasningsudg. (brutto) pr. 0-10-årig 56.904 61.022 57.534 57.244 60.841 

Samlede pasningsudg. (netto) pr. 0-10-årig 41.831 44.882 41.464 40.119 45.191 
Udg. til søskenderabat og fripladser pr. 0-10-
årig 3.213 3.564 3.783 4.148 4.384 
Udg. til private pasningsordninger pr. 0-10-
årig - 2.003 2.146 2.313 1.059 
Tilskud til pasning af egne børn? JA JA JA JA M 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
Børnepasning - pladstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige 90,8 90,1 94,2 96,2 92,6 

Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige 38,1 38,7 37,4 33,4 27,1 

Pladser i vuggestuer pr. 100 0-2-årige U U U U U 

Pladser i børnehaver pr. 100 3-5-årige 33,2 33,9 33,8 10,3 U 
Pladser i aldersintegrerede inst. pr. 100 0-9-
årig 28,9 27,9 27,7 36,8 U 

Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige U U U U U 

Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige 57,1 56,4 60,8 61,3 60,8 
Antal købte pladser i dagtilbud over 
kom.grænser 75 35 30 22 25 
Antal solgte pladser i dagtilbud over 
kom.grænser 75 26 10 21 20 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 
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Børnepasning takster 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2-årige 2.215 2.275 2.305 2.480 2.640 
Månedlig takst for vuggestueplads for 0-2-
årige 2.595 2.730 2.775 2.895 U 
Månedlig takst for børnehaveplads for 3-5-
årige 1.595 1.700 1.720 1.800 U 
Mdl. takst for plads i integreret inst. for 0-2-
årige 2.595 2.720 2.775 2.895 U 
Mdl. takst for plads i integreret inst. for 3-5-
årige 1.595 1.700 1.720 1.800 U 

Mdl. takst for fritidshjemsplads for 6-9-årige U U U U U 

Månedl. takst for SFO for 6-9-årige 1.480 1.522 1.558 1.590 1.655 
Månedl. takst for SFO for 10-13-årige 995 1.022 1.050 1.068 1.114 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
Undervisning 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Undervisningsudgifter (brutto) pr. 7-16-
årig 66.779 66.995 62.398 65.562 66.173 

Undervisningsudgifter (brutto) pr. elev 99.455 100.188 94.359 99.268 101.411 
Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-
årig 63.585 61.313 58.888 62.026 65.279 

Undervisningsudgifter (netto) pr. elev 94.698 91.691 89.051 93.915 100.042 

Udg. til folkeskolen (brutto) pr. 7-16-årig 41.197 46.340 45.130 48.761 51.031 

Udg. til folkeskolen (brutto) pr. elev 61.355 69.300 68.246 73.830 78.207 

Udg. til folkeskolen (netto) pr. 7-16-årig 39.018 43.487 43.524 46.333 50.138 

Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev 58.111 65.033 65.817 70.154 76.837 

Antal folkeskoler 8 8 8 6 5 

Antal normalklasser 184 179 175 166 158 

Gennemsnitlig skolestørrelse 440 461 451 542 689 

Gennemsnitlig klassekvotient 20,4 20,6 20,6 21,3 21,8 

Udg. til andre skoler pr. 7-16-årig 10.067 9.384 9.756 10.288 M 
Privatskoleelever pr. 100 elever 28 28,8 29,7 30,3 30,8 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
Kultur 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Biblioteksudgifter pr. indb. 466 470 466 482 426 

Udg. til bøger og udlånsmaterialer pr. indb. 75 50 58 57 54 

Antal biblioteker 2 2 2 3 M 

Ugentlig biblioteksåbningstid 32 32 32 42 M 

Biblioteksudlån pr. indb. 6,2 2,8 2 M M 

Materialer i alt ved folkebiblioteker pr. indb. M 4,3 4 M M 
Personale i alt ved folkebiblioteker pr. 1.000 
indb. 0,71 0,71 0,71 0,64 M 

Udg. til kultur pr. indb. 439 441 542 567 393 
Udg. til sport og fritid pr. indb. 1.264 1.204 1.306 1.368 1.278 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 
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Ældreomsorg 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ældreudg. (brutto) pr. 65+/67+-årig (26) 44.085 41.607 51.067 56.321 43.780 

Ældreudg. (netto) pr. 65+/67+-årig (26) 35.881 33.181 31.966 36.084 34.172 

Udg. til boligydelse pr. pensionist 5.612 5.629 5.608 5.758 5.503 

Boligydelsesmodtagere pr. 100 husstande 8,3 8,4 8,6 8,8 M 
Pladser i plejehjem/pl.centre pr. 1.000 
65+/67+-årige (26) 4,4 - - - M 

Plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (26) 44,5 48,5 41,5 38 M 

Ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (26) 36,2 38,7 34,7 35 M 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 
65+/67+-årige (26) 1,5 - - - M 

Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) 51 37 37 38 46 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. mnd 
(abs) 2.905 2.995 3.019 3.085 3.311 
Betaling for aflastningsophold pr. døgn (abs) 32,5 33,5 34 35 36 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
 
Sociale forhold 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Udg til forsørgelse mv. (brutto) pr. 17-64/66-
årig (25) 17.789 19.464 18.189 20.216 19.398 
Udg til forsørgelse mv. (netto) pr. 17-64/66-
årig (25) 10.083 10.755 10.525 13.047 12.482 
Udg. vedr. anbring. mv. af børn og unge pr. 
0-17-årig 13.790 12.480 12.648 12.928 11.634 
Udg. til foranstaltn. for voksne handic. pr. 
indb. 5.723 5.677 5.364 4.149 3.866 

Udg. til hjælpemidler pr. indb. 977 875 923 885 955 
Udg. til introduktionspgm. for udlændinge pr. 
indb. 233 235 264 426 272 

Udg. til sygedagpenge pr. 17-64/66-årig (25) 3.833 3.973 3.773 4.059 3.895 
Boligsikr.udg. pr. 15-64/66-årig (excl. førtids-
pens.) 608 685 724 786 823 

Boligsikringsmodtagere pr. 100 husstande 4 4,4 4,5 4,5 M 

Udg til førtidspension pr. 17-64/66-årig (25) 8.165 8.640 8.708 9.110 9.121 

Førtidspensionister pr. 100 15-64/66-årige 6,1 6,2 6 5,8 5,8 
Udg. til kontanthjælp og revalidering pr 17-
64/66-årig (25) 2.646 2.589 3.007 4.196 2.978 
Kontanthjælpsmodtagere pr. 100 17-64/66-
årige 1,4 1,6 1,8 2 M 
Udg. til aktivering pr. 17-64/66-årig (25) 1.956 3.078 1.528 1.788 2.261 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 
Miljø 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Vandafledningsafgift pr. m3 (abs) (til 2010) 42,5 43,56 U U U 

Fast årlig vandafledningsafgift (abs) (til 2010) 622,83 638,41 U U U 

Daglig udledning af spildevand (l/PE) M M M M M 

Årlig udledning af organisk stof (kg/PE) M M M M M 

Årlig udledning af kvælstof (kg/PE) M M M M M 

Årlig udledning af fosfor (kg/PE) M M M M M 
Tilslutningsbidrag til vandforsyning (abs) (til 
2010) 20.655 21.171 U U U 
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Målerafgift til vandforsyning (abs) (til 2010) 1.375 1.409 U U U 

Vandforbrugsafgift pr. m3 (abs) (til 2010) 16,25 15,25 U U U 

Andel tilsete landbrug M M M M M 
Andel tilsete virksomheder M M M M M 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 13. september 2013 

 

Tegnforklaring: 

-  Et 'rent' nul (afrundede nuller vises som 0 eller 0,0 osv.) 

M  Det pågældende nøgletal mangler for året. 

U  Det pågældende nøgletal er udefineret for året. 

 

 
 
 


