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REG LAB seminar den 3. april 2019  
 
Hvorfor vokser steder? 
 
 
Tid: 3. april 2019, kl. 13:00-16:30 
 
Sted: BYGNINGEN, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 
 
 
 
Hvorfor vokser nogle steder og områder hurtigere end andre lignende 
steder? Hvorfor har nogle steder større succes med deres udviklingstiltag 
end andre? Og hvilke afgørende faktorer ligger bag en succesfuld lokal 
udvikling?  
 
Det er spørgsmål, der i sagens natur optager en stor del af REG LABs 
medlemskreds, og som vi derfor sætter fokus på ved dette seminar. Vi 
har inviteret eksperter til at præsentere helt ny viden, der kan give os en 
dybere og mere nuanceret forståelse af, hvorfor steder vokser.  
 
Mød bl.a. Knut Vareide fra det norske Telemarksforsking, der vil 
præsentere ”Attraktivitetsmodellen” – en model, der gør det muligt at 
måle, hvor stor en del af den lokale udvikling, der skyldes eksterne 
strukturelle forhold, og hvor stor en del, der skyldes lokale forhold og 
handlinger. Det giver grobund for at opstille langt mere realistiske 
prognoser for de fremtidige vækstmuligheder i et lokalområde, og for at 
udvikle mere valide og præcise analyser af, hvad de reelle effekter af 
lokale væksttiltag er.  
 
Herefter vil Henrik Toft Jensen fra RUC præsentere en helt ny analyse, 
der stiller skarpt på befolknings- og erhvervsudviklingens geografiske 
mønstre i Danmark, og hvad det betyder for yderområders og 
landdistrikters muligheder for vækst og udvikling. 
 
Sidst men ikke mindst skal vi høre to kommuner fortælle om deres 
konkrete erfaringer med at understøtte den lokale erhvervs- og 
befolkningsudvikling.  
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Foreløbigt program 
 
13:00 -13:15: Velkomst ved REG LAB 
 
13:15-14:00: Hvorfor vokser steder? /v Knut Vareide, Telemarksforsking 
 
14:00 -14:30: Yderområder og landdistrikter - vilkår og muligheder/v 
   Henrik Toft Jensen, RUC 
 
14:30 -14:50: Pause 
 
14:50- 15:20: To kommuner, der har haft succes med at understøtte lokal 
 vækst og udvikling 

• Ringkøbing-Skjern Kommune v/Leder af Ekstern 
Udvikling, Viden & Strategi, Ann Elisabeth Bjerrehøj 

• Slagelse Kommune v/Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsdirektør, Lone Wenzel 

 
15:20- 16:10: Debat mellem oplægsholdere og salen 
- Hvilke lokale vækst- og udviklingstiltag virker – også i yderområder?  
- Hvordan kan vi blive bedre til at måle de reelle lokale udviklings-

potentialer og dokumentere effekter af vækst- og udviklingstiltag? 
 

16:10-16:30: Tak for i dag og forfriskninger 
 
 


