
 

 

 

SWOT-analyse af LAG Odder-Hedensteds virkeområde 

 
  

Styrker Svagheder 
Lang kystlinje med særlige kvaliteter 
Kulturlandskaber og kystskove 
Grønt iværksætteri 
Fællesskaber i landsbyer 
Iværksætterkultur 
Turisme fællesskaber 
Stærke lokale fællesskaber omkring udvikling 
og kultur  
God digital infrastruktur 
 

Affolkning af landsbyer 
Mangel på faglært og specialiseret personale 
Mangel på vidensvirksomheder 
Mange frivillige er ældre  
Unge fraflytter området  
Unge flytter til de større byer 
Få ungdomsuddannelser  
 

Muligheder Trusler 
Cirkulær omstilling – genanvendelse 
Udvikling af naturturisme langs kyster og i 
naturområder  
Grønne fællesskaber for bæredygtig udvikling 
- med fokus på vedvarende energi 
Kulturprojekter målrettet unge 
Større erfaringsudveksling mellem 
lokalområder og aktører 
Udnytte ressourcer hos seniorer 
 

Færre børn og flere ældre i landområderne 
Manglende mulighed til at finansiere i 
landområder  
Få offentlige midler til kulturområdet 
Begrænset offentlig transport mellem 
lokalområder 
Forretninger i landdistrikter truet på 
overlevelse 
Forsamlingshuse mangler overlevelses-
grundlag 
Manglende energiforsyning i landdistrikter 
 



 

 

Vision 
LAG Odder-Hedensted ønsker at støtte projekter der: 

• understøtter skabelsen af fællesskab mellem mennesker lokalt 
• støttes af lokale netværk og vurderes at have lang levetid efter støtten er 

givet. 
• er bæredygtige både økonomisk og miljømæssigt 
• arbejder med grøn omstilling og bæredygtig udvikling 
• gør en forskel lokalt for borgere og erhvervsliv  
• skaber nye arbejdspladser lokalt  
• er robuste og vel gennemarbejdede 

 

Mål 
LAG Odder-Hedensteds mål for arbejdet 2023-2027 er: 
Mål for projekter omkring rammevilkår: 

• At støtte lokal udvikling 
• At skabe opmærksomhed om ressourceforbrug og derigennem skabe projekter, som viser 

nye veje i området 
• At skabe større tilgængelighed og mere mangfoldighed for alle 
• At støtte udvikling af nye kulturelle tilbud i lokalområderne 

 
Mål for de erhvervsrettede indsatser: 

• At støtte skabelsen af nye arbejdspladser i lokalområderne 
• At støtte udvikling af virksomheder, der har fokus på cirkulær forretningsudvikling og grøn 

omstilling, samt sikre udvikling af mikrovirksomheder i landdistrikterne 
• At understøtte udviklingen af natur og kystturisme, gennem støtte til tilbud for turister og 

borgere i samspil med naturen 
 

  



 

 

 
Bestyrelsens forslag til handlinger for hvert mål 
Rammevilkår: 
§ At skabe opmærksomhed om ressourceforbrug og derigennem skabe projekter, som viser nye 

veje i området.  
o Vi ønsker øget genbrug 
o Vi ønsker at være med til at skabe løsninger til mindre energiforbrug privat. 
o Vi vil arbejde for etablering af bæredygtige energifællesskaber 

 
§ At skabe større tilgængelighed og mere mangfoldighed for alle i samspil med naturen 

o Der skal skabes rekreative områder i nærheden af boligområder, gerne sammen 
med landbruget! - fx adgang til områder omgivet af marker – gennem frivillige 
aftaler! 
 

§ At støtte udvikling af nye kulturelle tilbud i lokalområderne 
o Der skal skabes mulighed for aktiviteter, som ligger uden for de traditionelle 

aktiviteter i landdistrikter som fx boldspil, gymnastik mm 
o At skabe mulighed for nye fællesskaber der rummer flere mennesker og er med 

til at sætte fokus på at inkludere alle 
 
§ At støtte lokal udvikling  

o Vi vil understøtte bestræbelserne for at gøre landsbyer og landområder 
attraktive for tilflyttere, især med fokus på børnefamilier 

o Vi vil understøtte projekter med aktiviteter for de unge, der bor i 
landdistrikterne, som kan være med til at sikre dem et godt og aktivt fællesskab 

o Vi ønsker, at borgerne i lokalområderne skaber bedre rammevilkår for alle 
gennem projekter, som skabes i fællesskab 

 
§ De erhvervsrettede indsatser: 

o At støtte skabelsen af nye arbejdspladser i lokalområderne 
o At støtte udvikling af eksisterende og nye virksomheder, der har fokus på cirkulær 

forretningsudvikling og grøn omstilling, samt sikre udvikling af mikrovirksomheder i 
landdistrikterne 

o At understøtte udviklingen af natur og kystturisme gennem støtte til tilbud for 
turister og borgere i samspil med naturen 

o Vi vil arbejde for projekter, som nedbringer CO2-udledning 
o Vi ønsker at være med til at skabe løsninger til mindre energiforbrug i virksomheder 
 

 
 


