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Grænsen

Et storslået landskab – bjerge, dale, søer. Vinden suser i træerne, vandet risler fra kilder og bække, græsset 
bøjer sig i vinden.

Midt igennem en lysning i skoven og hen over vejen er der et pigtrådshegn – grænsen. Mænd opholder sig 
både på denne og den anden side, hvor dem derovre har blå uniformer med guldknapper og de andre herovre 
har røde uniformer med sorte knapper. Mændene er bevæbnede, nogle af dem står og ryger – og alle har et 
alvorligt ansigtsudtryk.

Ja, det er så grænsen – stedet, hvor to riger støder op imod hinanden og hvor begge sider er meget ivrige 
efter at sikre, at beboerne fra den anden side ikke går over grænsen, bogstaveligt talt. Her, dette græsstrå, 
det må du stadig knække, denne bæk må du endnu hoppe henover, denne vej er det tilladt at krydse. Men 
så – stands! Gå ikke videre! Dér går grænsen. Et eneste skridt mere – og du er i en anden verden. Ét skridt 
videre – og du bliver muligvis straffet for noget, som er lovligt herovre. Ét skridt mere – og du har lov til at 
bespotte paven. Ét skridt mere – og du er pludselig blevet til et temmelig fredløst individ, en ›fremmed‹.

Puha, fremmede –! Du er da hele Europas mest usle skabning under solen. En fremmed –! I det gamle Græ-
kenland blev fremmede kaldt barbarer – dog således, at de blev mødt med gæstfrihed. Men du – du jages 
fra sted til sted, din fremmede i nutiden. Du skal bestemt ikke få indrejsetilladelse og blive godkendt til en 
bolig. Dér må du ikke spise flæsk, og dér må du ikke medbringe noget det andet sted fra – din fremmede!

Og det, som de kalder Europa, det er et broget kludetæppe, og alle er fremmede, lige så snart de blot 
rækker næsen ud over egen landsbygrænse. Ja, her i denne gudsforjættede del af verden findes der flere 
fremmede end der findes indbyggere ...

Efter krigen, efter alle disse forskydninger og forflytninger, i forhold til hvilke folkevandringens små én-
dagsture jo var den rene barnemad, efter at befolkninger har begivet sig på blodige marcher gennem det 
halve Europa, efter alt dette er hvert lille sogns små anliggender omkring eget kirkespir pludselig blevet så 
helvedes vigtige. Greiz-Schleiz-Reuß Gamle Linje, Folkestaten Bayern og det autonome Overschlesien og 
Frankrig og Kongrespolen – det er det samme overalt. Enhver synes, at sin egen lille flække er det allervig-
tigste, og ingen er villig til blot at give sig en millimeter. Som det allerførste og til at begynde med trækker 
vi en demarkationslinje, så vi bliver adskilte. Der må være en grænse. Vi er nemlig helt vore egne.

Men jorden hvælver sig under de tåbelige mennesker, og himlen hvælver sig henover dem. Grænserne for-
løber på kryds og tværs gennem Europa i et stort virvar. Men intet kan holde mennesker adskilt for tid og 
evighed – ingen grænser og ingen soldater – hvis mennesker ikke vil finde sig i det.

I dag måtte vi lé så hjerteligt på grund af én, som lidenskabeligt og rørende patetisk slog til lyd for at fjerne 
grænserne mellem Berlin og Magdeburg! Og sådan, lige netop sådan vil man en skønne dag lé over en inter-
national pacifist i år 1920, når tiden er oprundet. Måtte vi alle gøre det til vor opgave, at denne tid oprinder 
så hurtigt som muligt. 

Kurt Tucholsky alias Peter Panter, Berliner Volkszeitung, 27.06.1920.
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1  Indledning
Med etableringen af det ensartede europæiske indre mar-
ked (f. o. m. 1993), afskaffelsen af grænsekontrollerne (f. o. 
m. 1995) og gennemførelsen af den Europæiske Økonomis-
ke og Monetære Union (f. o. m. 1999) begyndte opfattelsen 
af grænseregioner tilsyneladende at ændre sig: De lå nu 
ikke mere i landenes udkandtsområder, men midt i trans-
nationale storregioner. Gennem bilaterale og multilaterale 
aftaler yder disse områder i forb. m. både grænseoverskri-
dende og transnationalt samarbejde et ikke ubetydeligt 
bidrag til at overvinde grænser og knytte grænsenære 
regioner tættere sammen. 

Dog således, at forskelle m. h. t. sprog, kultur og ikke mindst 
juridiske, sociale og administrative forhold mellem de to 
sider af en landegrænse stadig ofte viser sig at være barrie-
rer, som nærmest synes umulige at overvinde, f. eks. i forb. 
m. brugen af infrastruktur og serviceydelser. På samme 
måde virker det på trods af mange eksisterende ordninger 
omkring arbejdskraftens frie bevægelighed, som om der 
stadigvæk er rigtig lang vej til et grænseoverskridende 
arbejdsmarked. På mange områder indenfor de offentlige 
ydelser, og her især uddannelses- og sundhedsvæsenet, er 
grænseoverskridende tilbud stadig en undtagelse. Kun når 
det drejer sig om transport, indkøbsture og fritidsaktivite-
ter, er grænser næsten ingen hindring mere nu om dage.

Territoriale strukturer og måden, disse ændrer sig på i 
grænsenære, men sommetider også grænsefjerne områder, 
præges på den ene side af, at landegrænser bliver mindre 
betydningsfulde, og medfører på den anden side alligevel, 
at diverse barrierer fortsat bliver ved med at eksistere. 
Hvis der skal ske tiltag, fælles og grænseoverskridende, 
på en sådan måde, at alle territoriale niveauer tages med, 
er det vigtigt at have velfunderede informationer om 
territoriale strukturer og udviklinger. Det samme gælder 
nationale rapporteringssystemer i landene og regionerne. 
Kun et samlet overblik over de respektive delterritorier på 
begge sider af nationale grænser kan give mulighed for at 
dokumentere regionale forskelle, fælles strukturer og ud-
viklinger samt påvise funktionsmæssige forskelle eller også 
synliggøre muligheder for at supplere hinanden henover 
en landegrænse.

Rapportering vedr. territorial udvikling i Tyskland og Euro-
pa er en genuin opgave hos forbundsinstituttet for bygge-, 
by- og territorialforskning (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung, BBSR) under forbundsstyrelsen for 

byggeri og fysisk planlægning (Bundesamt für Bauwesen 
og Raumordnung, BBR) og er som sådan nedfældet i loven 
om fysisk planlægning (Raumordnungsgesetz, ROG). 
Gennem en ændring af denne lov i 2008 således, at der nu 
også eksplicit skulle indgå områder, som grænser op imod 
Tyskland (§ 25 i ROG), blev det formelt understreget, at 
territorial monitorering også skulle ses i et grænseoverskri-
dende perspektiv.

At områder grænsende op imod Tyskland nu også indgår i 
den territoriale monitorering, medfører imidlertid, at man 
regionsstatistisk set skifter perspektiv fra et rent tysk og 
over til et europæisk statistiksystem. Dertil kommer, at der 
ved og langs grænserne samt i naboregionerne sagtens kan 
være specielle territoriale forhold, som det kun er muligt at 
analysere ved at inddrage og anvende forskellige nationale 
og regionale statistiske kilder. Og her er det bl. a. af afgøren-
de betydning at inddrage og nyttiggøre lokal ekspertise og 
regional viden – incl. inddragelse af regionale partnere. 

I lyset af dette er det påtænkt, at BBSRs territoriale moni-
toreringssystem for Tyskland på sigt skal suppleres med 
en løbende rapportering vedr. udenlandske naboregioner, 
som grænser op imod Tyskland. I den forbindelse har man 
igangsat MORO-modelprojektet for fysisk planlægning 
(Modellvorhaben der Raumordnung) „Territorial monito-
rering af Tyskland og tilgrænsende regioner“ (Raumbeob-
achtung Deutschland und angrenzende Regionen) for at 
skabe de nødvendige grundlag v. h. a. regional ekspertviden. 

Ved eksplicit at inddrage det regionale aspekt opstiller 
MORO-projektet en hypotese om, at grænseoverskridende 
territorial monitorering af Tyskland minimum kræver to 
territoriale betragtningsniveauer: Det tyske og det regio-
nale perspektiv. I kraft af den for hele Tyskland gældende 
og grænseoverskridende territoriale monitorering analy-
seres Tysklands og de tilgrænsende regioners territoriale 
udvikling i form af et samlet billede. Grænseoverskridende 
sammenhænge og interdependensforhold vises v. h. a.  
nationalt relevante kerneindikatorer. Takket være den  
regionale betragtning analyseres bi- eller multilaterale 
forhold vedr. den grænseoverskridende territoriale moni-
torering således på en dybere måde. Det regionale niveau 
kan i den forbindelse ikke defineres helt nøjagtigt, idet den 
territoriale opdeling og afgrænsning på det regionale plan 
er meget afhængig af, hvilken problemstilling man aktuelt 
er i færd med at undersøge.
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Syv modelregioner har deltaget i MORO-modelprojektet 
„Territorial monitorering af Tyskland og tilgrænsende re-
gioner“. Det var resultatet af en i 2015/16 gennemført åben 
ansøgnings- og udvælgelsesprocedure (ill. 1.1):

 → Slesvig-Holstén/Syddanmark/Sjælland
 → Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
 → International Bodenseeregion
 → Trinational Metropolregion Oberrhein
 → Storregionen (Großregion), omfattende Luxembourg, 
Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz og Vallonien

 → Charlemagne-grænseregionen
 → Tysk-Hollandske Euregios

I kraft af de syv modelregioner er regioner i alle Tysklands 
nabolande (undtagen dem i den Tjekkiske Republik) med i 
modelprojektet.

Da modelregionerne gik ind i MORO-projektet, var de ik- 
ke kun meget forskellige m. h. t. størrelse og organisations-
form, men også deres erfaringsdybde forsåvidt angår en 
grænseoverskridende territorial monitorering. I tre af mo-
delregionerne (Storregionen, Trinational Metropolregion 
Oberrhein og International Bodenseeregion) eksisterede 
der i forvejen mangeårige og etablerede samarbejder og vel- 
udviklede informationssystemer for den grænseoverskri-
dende territoriale monitorering. De er (delvis) offentlige og 
baseret på geodata og statistiske data. Systemerne har deres  
oprindelse i INTERREG-projekter. For de andre modelre-
gioners vedkommende havde man m. h. t. grænseoverskri-
dende territorial monitorering for det meste kun kunnet 
arbejde projektrelateret og (nødtvungent) også kun i små 
bidder ad gangen. Disse regioner har brugt MORO-projek-
tet og i den forbindelse også inddraget relevante aktører 
(delstats- og regionsplanlægning, statistiske kontorer o. l.) 
for at afdække ressourceforbruget og nytteværdien af en 
systematiseret grænseoverskridende territorial monitore-
ring og i den forbindelse også specifikt afveje spørgsmålet, 
om det skulle blive en permanent foretéelse, som man ville 
fortsætte og gå videre med.

Nærværende udredning med sine „eksempelvise uddrag“ 
fra en længere udredning, som kun findes på tysk, er en 
specifik kort version, der fremstiller udvalgte emner og 
resultater fra MORO-projektet „Territorial monitorering af 
Tyskland og tilgrænsende regioner“. Der findes i denne ver-
sion ingen litteraturhenvisninger eller metodebeskrivelser. 
Disse fremgår af den lange version. 

Denne korte version skal fremstille nogle eksempler på, 
hvordan en grænseoverskridende territorial monitorering 
for Tyskland kunne se ud og hvilke analysemæssige resul- 
tater man kunne forvente af den. I den forstand er publi-
kationen først og fremmest en slags prototype for en 
permanent afrapportering, som endnu mangler at blive 
etableret.

Analysen og fremstillingen af de emnemæssige kapitler 
er m. h. t. de territoriale aspekter sat op i flere niveauer. 
For det meste tages der udgangspunkt i et nationalt tysk 
perspektiv, d. v. s. for hele landet – Tyskland med dets 
tilgrænsende regioner som helhed eller også en fokusering 
på situationen på hhv. begge sider af grænsen i grænsenære 
områder. Der suppleres med regionale betragtninger, som 
går mere i dybden og som er kommet fra modelregionerne 
og således tager specifikke spørgsmål eller problemstillin-
ger op, forsåvidt disse kræver en mere detaljeret territorial 
betragtning.

0 200100 km

© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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2  Grænser som barrierer  
og muligheder

Det tyske ord Grenze er opstået i middelalderen og er afledt 
af det oldpolske ord graniza/graenizen/greniz. Det kom i 
tysk sprogbrug til at erstatte den tidligere term Mark, blev 
således mere udbredt mod øst og mod vest og blev tilsidst 
den fremherskende term. Den dag i dag anvendes ordet 

i de fleste slaviske sprog, deriblandt polsk (granica) og 
tjekkisk (hranice), d. v. s. i de to nabolande beliggende øst for 
Tyskland. Termen og dens betydning har desuden fundet 
vej ind i yderligere germanske sprog, som f. eks. hollandsk 
(grens) og dansk (grænse). Kun på fransk har ordet anvendt 
for en grænse (frontière) sit udgangspunkt i den anden, 
nemlig den romanske sprogfamilie. 

En statsgrænse hører til den pågældende stats konstitu-
erende karakteristika. Den markerer landets territoriale 
omfang og suverænitet og danner grundlag for de sam-
fundsmæssige (grænseoverskridende) relationer. For 
grænseregioner spiller statsgrænser en ambivalent rolle, 
idet en sådan grænse på den ene side udgør en klar barriere 
og på den anden side frembyder specifikke potentialer og 
muligheder, som ikke findes i andre regioner. 

I en undersøgelse, gennemført af Europakommissionen 
blandt ca. 40.000 indbyggere i grænseregioner i Europa, 
nævntes grænseoverskridende mobilitet, omfanget af 
gensidig tillid samt relevansen af barrierer for det grænseo-
verskridende samarbejde (EC 2015) som faktorer. Hvis man 
‚filtrerer‘ resultaterne m. h. p. de tyske og disses tilgræn-
sende grænseregioner, viser det sig, hvor hvilke typer af 
barrierer opfattes som hvor store forhindringer (ill. 2.1) – i 
hvilken forbindelse grænseoverskridende tilgængelighed 
og kulturelle forskelle imidlertid næsten ikke længere 
opfattes som barrierer. Derimod udpeges juridiske og 
administrative forskelle i langt større omfang som barri-
erer for det grænseoverskridende samarbejde. Og endnu 
mere differentieret opfattes grænseregioner som barrierer i 
forhold til økonomiske og sociale forskelligheder. Sprog-
forskelle udgør den største barriere, især i de tysk-polske og 
tysk-tjekkiske grænseområder. Og for alle barrierers ved-
kommende er der næsten gennemgående en mere kritisk 
holdning i nabolandende end i Tyskland.

På tværs af alle faktorer opfattes barrierer i grænseområder 
som værende mindst udprægede mellem hhv. Tyskland 
og Schweiz og Tyskland og Østrig – og en smule, men ikke 
meget mere udprægede i forhold til Holland og Danmark 
og dernæst Belgien, Luxembourg og Frankrig. Derimod fin-
des der langs den tysk-tjekkiske og den tysk-polske grænse 
tilsynelandende stadig tydelige juridiske og administrative 
samt også økonomiske og sociale og i særdeleshed sprogre-
laterede forhindringer.

Sprog

Tilgængelighed Kulturelle forskelle

Juridiske og administrative 
forskelle 

Sociale og økonomiske 
forskelle 

Datagrundlag: European Commission Eurobarometer 422
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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Udenrigs:  Oplysninger vedr. 
                    naboområder

Dobbelt linje
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Illustration 2.1: Grænser som barrierer 
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Den grænseoverskridende mobilitet har i forhold til 
tidligere været støt stigende. Ved at fjerne de permanente 
og synlige grænsekontroller i forb. m. gennemførelsen 
af Schengenaftalen er de sidste synlige barrierer for den 
grænseoverskridende mobilitet blevet afskaffet – dog så-
ledes, at der blandt regionerne indbyrdes er store forskelle 
i antallet af grænselandsbeboere, der har prøvet at tage til 
nabolandet resp. ikke har prøvet det (ill. 2.2). Ture ‚over på 
den anden side‘ begrundes for det meste med fritids- eller 
turismeaktiviteter, efterfulgt af indkøbsmuligheder og 
brugen af private serviceydelser.

For den europæiske integrationsproces helt generelt og det 
grænseoverskridende samarbejde i særdeleshed er det en 
forudsætning, at der findes gensidig tillid i befolkningen og 
blandt de handlende aktører. Og over hele Europa opnås 
der faktisk meget fine resultater i den forbindelse – målt v. 
h. a. en indikator, som indirekte kan bruges til at beskrive 
denne kategori. Således kan 82 procent af grænselands-
beboerne sagtens forestille sig at have en person fra det 
respektive naboland som chef, kollega, nabo eller endog 
som medlem af familien (EC 2015). Denne store gensidige 
tillid gør sig også gældende i grænseregionerne mellem 

Tyskland og nabolandene, dog således, at der findes territo-
riale forskelle (ill. 2.3). 

Den gensidige tillid gør, at grænseregioner er i besiddel-
se af specifikke egenskaber og potentialer, som gør disse 
regioner til særlige opportunitetsområder. Der tænkes her 
på integration af markeder, især arbejdsmarkederne, regi-
onal konkurrencedygtighed, især menneskelige og sociale 
ressourcer, etablering af integrerede offentlige tjeneste-
ydelser samt en fælles økonomisk udnyttelse af naturlige 
ressourcer. 

Illustration 2.2: Grænseoverskridende mobilitet

Procent af de adspurgte, 
som har været i nabolandet

Datagrundlag: European Commission Eurobarometer 422
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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Dobbelt linje

Illustration 2.3: Grænseoverskridende tillid

Procent af de adspurgte, som har 
stor tillid til personer fra nabolandet
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3  På vej henimod en dansk-tysk 
territorial monitorering

Delstaten Slesvig-Holstén og de danske regioner Syddan-
mark og Sjælland er de naturlige geografiske sammen-
knytningsområder mellem Nord- og Centraleuropa. Deres 
beliggenhed er præget af nærheden til Hamborg og Køben-
havn – to af Europas mest attraktive og økonomisk stærke 
metropoler. Den faste forbindelse over Femernbælt vil 
fremover medføre, at de to metropolregioner rykker endnu 
tættere på hinanden, hvilket igen betyder gode muligheder 
for det dansk-tyske samarbejde, idet man kan drage nytte af 
begge metropolers dynamik. Samtidig må det konstateres, at 
der også vil være relevante udfordringer m. h. t. den territori-
ale monitorering.

For uanset, om det drejer sig om transport, erhvervsliv, 
forskning og udvikling, behov for kvalificeret arbejdskraft, 
kultur, arealudvikling eller livskvalitet: Intet m. h. t. den 
nordligste tyske delstats udvikling kan nøjes med at blive 
tænkt inden for grænserne af Slesvig-Holstén alene. I og 
med, at regionerne konkurrerer med hinanden globalt, øges 
også behovet for at etablere større erhvervs- og interdepen-
densområder samt styrke synligheden af disse.

Det er imidlertid kun den sydlige del af Slesvig-Holstén, som 
er med i en systematisk territorial monitorering i forb. m. 
metropolregion Hamborg. I forhold til de to danske nabo-
regioner Sjælland og Syddanmark har territorial monitore-
ring tidligere kun været inde i billedet, når det var som led 
i et projekt eller der var en speciel anledning til det. Nogen 
systematisk monitorering for dette grænseområde har hidtil 
ikke eksisteret. Dog således, at der i længere tid har pågået 
overvejelser og indledende arbejde m. h. p. at etablere en 
fælles database med den dansk-svenske Øresund-statistik-
database som forbillede (www.orestat.se). At der endnu ikke 
er sket mere, har skortet på, at der var forskel på parternes 
krav og forventninger plus at der ikke var penge til projektet. 
Men nu, hvor man er med i nærværende modelprojekt om 
territorial monitorering, vil man gøre et nyt forsøg.

Slesvig-Holstén, Syddanmark og Sjælland udgør det historisk 
modnede kerneområde indenfor det dansk-tyske samarbej-
de, som alt efter anledning eller emneområde i givet fald 
udvides med yderligere aktører og regioner fra Tyskland, 
Danmark, Sverige og Norge. Det er imidlertid en udfordring 
for et territorialt monitoreringssystem i den forstand, at 
samarbejdsområderne er forskellige m. h. t. afgrænsning. For 
at kunne vise både mindre og større interdependensforhold 
er det derfor hensigten at definere et kerneområde (Slesvig-

Holstén, Syddanmark, Sjælland) i stedet for et fast afgrænset 
referenceområde. Kerneområdet skal være fleksibelt for at 
man, om nødvendigt, kan udvide det med undersøgelses-
områder, som også er afgrænsede, men alt efter kontekst og 
tematisk problemstilling godt kan omfatte hele Danmark 
eller endog række helt op til Oslo. 

De forskellige „territoriale geografier“ i samarbejdet afspejles 
i form af diverse forskellige kooperationsaktiviteter (ill. 3.1), 
hvor de medvirkende parter og aktører potentielt drager 
nytte af et fælles territorialt monitoreringssystem. I det  
umiddelbare grænseområde er der fokus på emner som 
pendling, turisme, grænsehandel og kulturel udveksling, som 
især de to organisationer „Region Sønderjylland-Schleswig“ 
og „Femernbælt-Komitéen“ beskæftiger sig med. På regions-
niveau orienterer samarbejdet sig op ad det, der er nævnt i 
INTERREG-5A-programmet „Deutschland-Danmark“. Og set 
i et endnu større perspektiv forløber samarbejdet langs med 
de transnationale udviklingskorridorer som f. eks. Jyllands-
ruten (og dennes forlængelse i retning mod Oslo og Göte-
borg) som led i STRING-samarbejdet på Femernbæltaksen 
(ill. 3.2) – og er først og fremmest fokuseret på transport- og 
erhvervsrelaterede emner. Disse forskelle i de indholdsmæs-
sige fokuspunkter viser, hvor mange emner der findes, som 
en systematisk dansk-tysk territorial monitorering kan (og 
bør) bidrage til i form af nyttige resultater, idet dette kan øge 
mérværdien af det eksisterende samarbejde betydeligt.

Primo 2017 gennemførtes en workshop med potentielle bru- 
gere af og dataudbydere til et dansk-tysk territorialt monito-
reringssystem. Udvekslingen mellem repræsentanter fra ek- 
sisterende territoriale monitoreringssystemer (såsom metro- 
polregion Hamborg eller Øresundsregionen) plus drøftelser 
i mindre grupper viste, at planlægningseksperter, turisme-
aktører, transport- og erhvervsfolk samt projektaktører er 
meget interesserede i en systematisk territorial monitorering,  
idet de betragter det som en mulig støtte i deres daglige arbej-
de og som medvirkende til en uddybelse og videreudvikling  
af det grænseoverskridende samarbejde. Når det drejer sig om 
fremskaffelse af data og materiale, er statistik- og kartérings-
institutionerne samt myndigheder på begge sider af grænsen 
de centrale aktører her. Deres tilkendegivelse af at ville med-
virke er en central forudsætning for oprettelsen og vedlige-
holdelsen af et fælles territorialt monitoreringssystem. 

For at kunne opfylde brugernes meget forskellige forvent-
ninger, alt efter geografisk og faglig baggrund, må et dansk- 
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grænseoverskridende samarbejde. Territorial monitorering 
opfattes i forb. m. det dansk-tyske samarbejde således også 
som et PR-værktøj m. h. p. særligt at understrege potentia- 
lerne mellem de to metropolregioner Hamborg og Køben-
havn. Til det formål skal der oprettes en hjemmeside i form 
af en „territorial udviklingsportal“, hvor der udover fremstil-
lingen af data, indikatorer, kort og analyser også generelt på 
dansk, tysk og evt. engelsk skal orienteres om den dansk-
tyske region samt gives linkhenvisninger til aktører og 
institutioner, som er med i samarbejdet.

P. g. a. de positive tilbagemeldinger fra workshoppen har 
projektparterne fra Slesvig-Holstén, Syddanmark og Sjæl-
land i forsommeren 2017 udarbejdet et omfattende koncept 
for et territorialt monitoreringssystem med de ovennævnte 
indhold, funktioner, data og indikatorer. Til efteråret 2017 
har man kortlagt mulighederne for den tekniske gennemfø-
relse (incl. estimat på, hvad det vil koste) m. h. p. primo 2018 
at kunne begynde med implementeringen.

Regional fordybelse vedr. Slesvig-Holstén/Syddanmark/Sjælland

Illustration 3.1: Eksisterende samarbejdsforhold i det dansk-tyske 
grænseområde
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tysk territorialt monitoreringssystem favne bredt rent 
emnemæssigt – arbejde, uddannelse, indkøb/handel, offent-
lige ydelser, turist- og trafikstrømme, erhvervsmæssige 
og økonomiske afhængighedsforhold samt forskning og 
udvikling. I bedste fald bør systemet kunne give brugerne 
rådata, (harmoniserede) basis- og kontekstindikatorer, men 
tillige også yderligere oplysninger og analyser. Udover et 
nutidsbillede bør der også være tidslinjer som indikatorer 
for grænseoverskridende dynamik. Nogle brugere ønsker 
en statistikdatabase, fra hvilken de kan downloade rådata og 
indikatorer i lille skala (rasterbilleder, kommunale data) m. 
h. p. at arbejde videre med disse. Andre brugere foretrækker 
færdige downloadkort samt interaktive GIS-applikationer 
(geografisk informationssystem) m. h. p. selv at kunne frem-
stille kort og udarbejde analyser.

Mérværdien af en grænseoverskridende territorial moni-
torering består ikke kun i, at der stilles data til rådighed, 
men også og især, at den medfører mere synlighed af det 
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forhold i det dansk-tyske grænseområde



12 Territorial monitorering – Tyskland og naboregioner

4  Urbaniseringsgrad 
og befolkningspotentiale 

Polen
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ØstrigSchweiz

Frankrig

Luxem-
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Forskelle langs grænserne 
m. h. t. urbaniseringsgrad

lav høj
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Illustration: Samlet forskel mellem befolkningsandele i 
procent i h. t. DEGURBA-klassificering. Datagrundlag: 
Beregninger ved S&W på basis af EUROSTAT og 
nationale statistikmyndigheder (LAU2)

i procentpoints

Illustration 4.1: Forskelle langs grænserne m. h. t. urbaniseringsgrad 
i 2015

En stor del af de grænsenære befolkninger bor i småbyer, 
byopland og landområder. M. h. t. urbaniseringsgrad ligger 
de fleste grænsekorridorer under landsgennemsnittet.  
Især de tyske grænseområder op imod Danmark, Polen,  
Tjekkiet, Østrig og Luxembourg er meget landlige. Typis- 
ke småbybeboerstrukturer findes mellem Tyskland og 
Schweiz samt Tyskland og Belgien. En noget større regulær 
byboerandel ses i de tyske grænseområder mod Holland, 
Belgien og Frankrig.

Nogle steder adskiller urbaniseringsgraden langs græn-
serne sig ganske meget (ill. 4.1). Forskellene er udpræget 
langs den tysk-danske, tysk-polske og tysk-franske grænse, 
men også i nærheden af Salzburg og Basel samt nogle 

steder mellem Tyskland og Holland. Sådanne forskelle er 
ikke nødvendigvis tegn på en ubalance i den grænsenære 
bystruktur, men snarere en grænseoverskridende funk-
tionsterritorial organisation, hvor centrale bymæssige 
funktioner findes i større byer på nabosiden af grænsen. 
Forsåvidt angår handel, transport eller arbejdsmarked kan 
der her være tale om regionalt betydningsfulde grænseo-
verskridende gensidige afhængighedsforhold. Den slags 
strukturer ses f. eks. i områderne omkring de grænsenære 
byer Szczecin, Frankfurt (Oder), Salzburg, Basel, Strasbourg, 
Karlsruhe og Enschede. Langs den dansk-tyske grænse 
spiller Flensborg en vigtig rolle som bystruktur i et ellers 
meget landpræget område.

Større grænseoverskridende metropolterritorier af eu-
ropæisk betydning og med tyske andele ses langs Tysklands 
grænser mod vest og syd: Euregio Maas-Rhein med tre-
kantsområdet Aachen-Liège-Maastricht, den såk. Stor-
region incl. Luxembourg, den Trinationale Metropolregion 
Oberrhein med Strasbourg og Basel, Bodenseeregionen 
med Zürich samt metropolregion Salzburg. Her findes en 
koncentration af befolkning, erhverv, kapital, infrastruktur, 
viden og kultur. De betragtes som motorer eller ‚lokomo-
tiver‘ for den samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle 
udvikling i Europa og som centrale elementer i en grænse-
overskridende territorial udvikling samt den europæiske 
integrationsproces. 

Det regionale befolkningspotentiale er bestemmende for 
kommunernes relationer samt lokalbefolkningens udveks-
lingsmuligheder med hinanden (ill. 4.2). De bedste tal 
opnår her metropolregion Rhein-Ruhr og den monocen-
trisk strukturerede hovedstadsregion Berlin. I Vest- og Syd-
vesttyskland ses mellem storbyområderne og de respektive 
nabolande tegn på store sammenhængende bosætnings-  
og transportkorridorer, hvor der med stor sandsynlighed 
foregår territorial interaktion. 

Også langs med grænsen mellem delstaten Sachsen 
og Tjekkiet, mellem Dresden og Prag, er det regionale 
befolkningspotentiale forholdsvis stort, hvorimod der 
længere væk fra metropolstrukturerne snarere ses landom-
råder med et lavt befolkningspotentiale. Et forholdvis 
lavt regionalt befolkningspotentiale findes desuden i det 
dansk-tyske grænseområde og yderligere i store dele af den 
tysk-polske grænsekorridor, langs med forløbet mellem 
Bayern og Bøhmen i Tjekkiet samt Bayern og Tyrol i Østrig 
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plus i Eifel-området. Med undtagelse af regionen omkring 
Szczecin er det regionale befolkningspotentiale i den tysk-
polske grænsekorridor på den polske side på samme måde 
som i Bayern-Bøhmen på den tjekkiske og Bayern-Tyrol 
på den østrigske side overalt lavere end på den tilsvarende 
tyske side.

Effekten af åbne grænser ses meget tydeligt, hvis man sam-
menligner det regionale befolkningspotentiale hhv. med 
og uden befolkningspotentialet i de respektive nabolande 
(ill. 4.3). I grænseområdet Tyskland-Holland-Belgien øges 
det regionale befolkningspotentiale delvis med mere end 
150.000 indbyggere, såfremt befolkningen i nabolandene 
lægges oveni. Også langs med Oberrhein, i Storregionen, 
rundt omkring Bodensøen og i mange andre grænseregi-
oner bidrager befolkningspotentialet fra det tilgrænsende 
udland væsentligt til at øge det regionale befolkningspo-
tentiale. 

Og disse effekter gør sig ikke kun gældende i urbane eller 
metropolagtige grænseområder. Også i mere landlige 

områder har befolkningen på den respektive anden side 
en – forholdsvis – meget stor betydning for det regionale 
befolkningspotentiale. Især i grænsekommuner udgør de 
en forholdsvis stor andel – undertiden endog mere end 50 
procent.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Köln

Prag

Berlin

Hamborg Szczecin

Bruxelles

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Amsterdam

Zürich

København

München

Luxembourg

Strasbourg
Wien

Poznań

Datagrundlag: Beregninger ved S&W i h. t. BBSR-model 
baserende på data fra nationale statistikmyndigheder
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser

Regionalt befolkningspotentiale 
i kommunerne i 2015
Afstandsvægtet befolknings-
potentiale i tusind

0 200100 km

300 til
500 til

over 1.500
1.000 til 1.500

750 til 1.000
750

200 til 300
150 til 200
100 til 150

50 til 100
under 50500

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Regionalt befolkningspotentiale 
i kommunerne i 2015
Potentialeværdi gennem befolkning 
i nabolandene i tusind

0 200100 km

60 til

over 150
125 til 150
100 til 125

80 til 100

40 til 60
20 til 40
10 til 20

5 til 10
under 580

Datagrundlag: Beregninger ved S&W i h. t. BBSR-model 
baserende på data fra nationale statistikmyndigheder
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser

Köln

Prag

Berlin

Hamborg Szczecin

Bruxelles

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Amsterdam

Zürich

København

München

Luxembourg

Strasbourg
Wien

Poznań

Illustration 4.2: Regionalt befolkningspotentiale i kommunerne i 2015 Illustration 4.3: Befolkningspotentiale fra nabolandene i forhold til det 
regionale befolkningspotentiale i kommunerne i 2015



14 Territorial monitorering – Tyskland og naboregioner

5  Beskyttelse af naturen i den 
Trinationale Metropolregion 
Oberrhein

En bæredygtig sikring af naturens livsgrundlag er en særlig 
målsætning for det internationale samarbejde i den Trina-
tionale Metropolregion Oberrhein. I forb. m. grænseover-
skridende (infrastruktur)projekter skal der således allerede 
under identificeringen af korridorer eller søgningen efter 
lokationer tages særlige hensyn til områder, for hvilke der 
gælder strenge beskyttelsesregler i kraft af lovbestemmel-
ser eller aftaler – f. eks. naturfredningsområder af interna- 
tional, national og regional betydning. Desuden er disse 
områder det grundlæggende udgangspunkt for al planlæg-
ning, f. eks. grænseoverskridende fysisk planlægning inden-
for sammentænkt økologisk konnektivitet (habitatplanlæg-
ning). Organet Oberrheinkonferenz har bedt Geoportal 
GeoRhena om at gennemføre den territoriale monitorering 
af naturfredningsarealerne i organets mandatsområde.

Én af de ældste naturfredningsaftaler på internationalt plan  
er Ramsar-Konventionen fra 1971. Der er tale om en frivillig  
aftale vedr. beskyttelsesværdige vådområder, især forsåvidt 
angår deres betydning som vigtige habitater for vand- og 
vadefugle. Det tysk-franske Ramsar-område langs den syd- 
lige del af Rhinen (Oberrhein) har en længde på 190 km og  
omfatter Rhinens oversvømmelsesområder (græsarealer) 
og delvis også arealer langs Rhinens tilstrømmende bifloder. 

Af international betydning er desuden de EU-lovfæstede 
Natura-2000-områder, som er opdelt i fauna-flora-habitater  
og fuglereservater. Langs den sydlige del af Rhinen (Ober-
rhein) ligger store dele af 2000-fredningsområderne inden- 
for den såk. Oberrheingraben og i de tilgrænsende bjergom- 
råder, bl. a. Mittelgebirge. I forhold til den tyske side er 
Natura-2000-arealerne noget større og mere sammenhæn- 
gende på den franske side – dog således, at Natura-2000- 
arealerne på den tyske side udgør en større del af det sam-
lede areal. Schweiz spiller i den forbindelse en særlig rolle: 
Landet er ikke medlem af EU, hvorfor Natura-2000-direk-
tiverne ikke gælder i landet, men Schweiz har som led i den 
såk. Bern-Konvention, som blev vedtaget i 1989, forpligtet 
sig til at bevare de for Europa særligt vigtige arter og habi-
tater (de såk. smaragdområder). De fleste af disse således 
beskyttede delområder har Schweiz deklareret som fredede 
områder.

Også de gennem UNESCO deklarerede biosfærereservater 
er af international betydning i grænseregioner som f. eks. 

Oberrhein. Til disse hører Pfälzerskoven og de nordlige 
Vogeser i metropolregionens nordvestlige del samt et ca. 
630 km² stort sammenhængende areal i den sydlige del af 
Schwarzwald.

Ramsar-områderne og biosfærereservaterne omfatter i den 
Trinationale Metropolregion Oberrhein et areal på 2.492 km²  
(12,4 % af regionens samlede areal), Natura-2000-områder-
ne sågar 3.681 km² (18,3 % af regionens samlede areal).

De respektive statslige eller kommunale myndigheder har 
m. h. t. fredning i en lovfæstet eller aftalebestemt form fast- 
lagt naturfredningsarealer af national eller regional betyd-
ning. Et særkende i Schweiz er, at hver kanton (‚delstat‘) har  
sit eget system til beskyttelse af naturfredningsværdige   
arealer. Modsat Frankrig og Schweiz har Tyskland ikke nogen  
regionale naturfredningsområder. Fokus for de nationale 
naturfredningsområder er beskyttelsen af naturfrednings-
faglige eller geografisk betydningsfulde udsnit af landskaber  
samt habitater og arter. Illustrationen viser naturfrednings-
arealerne med ubegrænset regulatorisk mandat samt are-
aler, for hvilke der gælder en aftalebestemt naturfredning.

Nationalt eller regionalt findes der regler for de på kortet 
viste nationalparker, hvis formål er at sikre en naturlig dy- 
namik, at naturen stort set kan agére uforstyrret samt at 
der kan foregå miljøobservationer og biologisk læring og at 
der er plads til naturoplevelser. Nationalpark Schwarzwald 
har eksisteret siden 2014. Den er delt op i en nordlig og en 
sydlig del.

Læ- og fritidsskove er samlet under ét i samme kategori. 
På tysk side er disse skove – med undtagelse af et større 
område i biosfærereservatet Pfälzer Wald (Pfälzerskoven) 
– fordelt dispersivt henover små arealer, som der sondres 
imellem funktionelt. I Frankrig freder man i forb. m. „les 
réserves biologiques forestières“ områder, som er meget 
sjældne, kendetegnet ved en meget righoldig natur eller 
som er specielt beskyttelsesværdige. I Schweiz findes der 
fredede skovområder i Alpernes bjergregioner.

De nationale og regionale naturfredningsarealer, national-
parkerne samt læ- og fritidsskovene i den Trinationale Me-
tropolregion Oberrhein er på 1.064 km² (5,3 % af regionens 
samlede areal).



15

Illustration 5.1: Naturfredningsarealer i Oberrheinkonferenz‘ mandatsområde i 2016

Regionale betragtninger for den Trinationale Metropolregion Oberrhein



16 Territorial monitorering – Tyskland og naboregioner

6  Befolkningsudvikling  
i kommunerne
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bourg

Belgien

Holland

Danmark

Forskelle langs grænserne 
m. h. t. indbyggerudvikling

lav høj
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Datagrundlag: Beregninger ved S&W på basis 
af nationale statistikmyndigheder (LAU2)
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Illustration 6.1: Forskelle langs grænserne m. h. t. indbyggerudvikling 
mellem 2011 og 2015

Den langvarige demografiske tendens med stigende be-
folkningstal i metropolområder og tilbagegang i landom-
råderne har fortsat gjort sig gældende i nyere tid. I perio-
den 2011 til 2015 var der vækst i antallet af indbyggere 
især i kernebyer samt i oplande omkring metropoler og 
regionale centre, medens mindre udkantskommuner  
måtte konstatere en fortsat tilbagegang i indbyggertallet 
(ill. 6.2). Men uanset, hvilken retning beboerudviklingen 
gik i, var der en demografisk aldringsudvikling i så at 
sige alle kommuner – omend med forskellig intensitet. I 
Tyskland er befolkningens gennemsnitsalder højere end 
i nabolandene – og højest er aldersgennemsnittet i den 
østlige del.

Langs Tysklands ydergrænse har befolkningsudviklingen 
i nyere tid i grænseområderne på udenlandsk side for det 
meste været lavere end det pågældende lands gennem-
snit. På tysk side kan der her imidlertid ikke gives noget 
énsartet billede. I grænseområderne mod Polen og Tjek-
kiet har der på tysk side været en tilbagegang, hvorimod 
der i områderne grænsende op imod Schweiz, Østrig, 
Frankrig og Belgien har været tilvækst i indbyggerantal-
let, som til og med lå over gennemsnittet for Tyskland 
som helhed.

Samlet set er forløbet i befolkningsudviklingen på begge 
sider af den respektive grænse gået i en nogenlunde éns-
artet retning (ill. 6.1) – hvilket også skyldes en omvendt 
tendens, idet mange grænsenære polske og hollandske 
kommuner, hvor der i mange år havde været befolknings-
tilvækst, har haft tilbagegang i nyere tid. Også i den 
dansk-tyske grænseregion har den danske side været 
ramt af tilbagegang i indbyggertallet.

En større befolkningsdynamik i modsat retning kunne 
konstateres i det tysk-luxembourgske grænseområde,  
idet der kom mange tilflyttere til Luxembourg og befolk-
ningstallet således steg kraftigt. På tysk side var det dog 
undtagelsen, såfremt enkelte kommuner kunne drage 
nytte af dette. De fleste tyske kommuner i det tysk-lux-
embourgske grænseområde ‚skrumpede‘ en smule. Den 
største divergens i den nyeste udvikling i befolknings-
tallet ses p. t. langs den tysk-tjekkiske grænse, dog således, 
at der her må sondres: Medens indbyggerantallet i græn-
seområdet mellem Sachsen og Nordbøhmen er gået  
tilbage på tysk side og en smule fremad på den tjekkiske  
side, var indbyggertallene ved den bayersk-tjekkiske 
grænse på tysk side nogelunde stabile og i tydelig tilbage-
gang på tjekkisk side.
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Illustration 6.2: Indbyggerudvikling i kommunerne mellem 2011 og 2015

Befolkningsudvikling i kommunerne
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7  Territorial fordeling 
af udenlandsk befolkning 

Illustration 7.1: Andel udlændinge i regionerne i 2015

I byområder vil der være en tendens til, at der bor flere 
udlændinge end i landområder (ill. 7.1). Samtidig kan der 
dog konstateres betydelige niveauforskelle mellem de 
enkelte lande. Således ligger andelen af udlændinge i de 
polske regioner gennemgående lavere end én procent, 
medens den i Luxembourg er over 45 procent. I Wien, 
store dele af Schweiz, Bruxelles, Østbelgien samt i Mün-
chen, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt (Main), Köln og  
Düsseldorf har mere end hver femte indbygger et uden-
landsk statsborgerskab. Langt lavere, nemlig under tre 
procent, er andelen af udlændinge i de sydlige og østlige 
dele af Bøhmen, den nordøstlige del af Holland samt i  
dele af det østlige Frankrig og det østlige Tyskland. 

Det er som regel økonomiske eller politiske grunde, der 
får mennesker til at udvandre. Indenfor EU er det først  
og fremmest regioner med bedre jobmuligheder og højere 
lønninger, som tiltrækker udvandrere. De fleste af disse 
mennesker er i en erhvervsdygtig alder. På andenpladsen 
ligger så flytning til (for det meste) grænsenære steder i 
nabolandet, især, hvis priserne på fast ejendom eller de 
almindelige leveomkostninger er betydeligt lavere end i 
hjemlandet.

Hvis man opgør tallene, er der mellem Tyskland og dets 
nabolande en nogenlunde balancerende ‚vandringsstatus‘. 
Kun i forhold til Polen og Schweiz er der en meget stærk 
ubalance: Hvor der bor over 700.000 polske statsborgere  
i Tyskland, bor der omvendt kun godt og vel 5.300 tyskere 
i Polen. M. h. t. Schweiz skal de ca. 300.000 dérboende tys-
kere sættes i forhold til, at der kun ca. bor 40.000 schwei-
ziske borgere i Tyskland.

I Tyskland udgør tyrkere den største indvandrergruppe 
med ca. 1,5 millioner. De har hovedsageligt bosat sig i 
Tysklands vestlige egne samt i Berlin – en fordeling, som 
viser sig at være typisk også for andre indvandrergrupper, 
incl. de allerede nævnte ca. 700.000 polske statsborgere, 
som for øvrigt er den næststørste gruppe af indvandrere. 
Bortset fra Berlin bor der kun forholdsvis få polakker i 
nærheden af den polsk-tyske grænse (ill. 7.2).

Statsborgerne fra de øvrige nabolande har imidlertid for 
det meste deres tyske bopæl i nærheden af grænsen til 
hjemlandet. Det gør sig især gældende for hollændere og 
luxembourgere, som bosætningsmæssigt er stærkt repræ-
senteret i deres respektive grænseområder. 

Fordelingen af syrere er derimod nogenlunde jævn. De er 
i løbet af meget kort tid blevet den femtestørste indvand-
rergruppe i Tyskland, hvilket skyldes anvendelsen af den 
såk. Königstein-fordelingsnøgle, iflg. hvilken flygtninge, 
som ankommer til Tyskland, skal fordeles jævnt henover 
landets 16 delstater.
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Datagrundlag: Nationale statistikmyndigheder (PL,HU,HR=2011, FR=2014) 
Udlændinge er defineret som personer, der ikke har 
statsborgerskab i det land, hvor de er tilmeldt folkeregisteret
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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Illustration 7.2: Udlændinge opdelt efter statsborgerskab i amterne (Kreise) i Tyskland i 2015

Territorial fordeling af udenlandsk befolkning
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8  Økonomisk potentiale –  
regionale forskelle 

De økonomiske potentialer er territorialt betragtet ulige 
fordelt. Både nationalt og regionalt eksisterer der store for-
skelle mellem velhavende og fattige regioner. I Tyskland 
er der en koncentration af økonomisk betydningsfulde 
industri- og servicevirksomheder – og dermed behovet  
for kvalificeret arbejdskraft – i de økonomiske kraftcen- 
tre i den sydlige og vestlige del af landet. Strukturelt mere 
tilbagestående regioner ligger som regel langt væk fra  
erhvervslivets kraftcentre, er tyndt befolkede – og ofte  
med en grænsenær beliggenhed. 

I grænseegne ligger bruttonationalproduktet per capita 
som regel under landsgennemsnittet. Kun i Schweiz og 
Østrig ligger denne værdi i grænsenære områder op imod 
Tyskland over disse landes respektive landsgennemsnit, 

idet mulige forringelser p. g. a. en grænsenær beliggenhed 
her kompenseres af det store økonomiske potentiale i de 
grænsenære byområder, f. eks. Basel, Zürich, Innsbruck og 
Salzburg. 

Efter den kraftige nedtur i erhvervsudviklingen p. g. a. den 
globale økonomiske krise i 2009 begyndte alle nationale 
økonomier allerede året efter at udvikle sig positivt igen. 
Med få undtagelser kunne de tyske regioner konstatere en 
økonomisk vækst, som lå over gennemsnitsvæksten i EU. 
Den største vækst, relativt set, havde de sydtyske regioner. 
Men der var også fremgang i de fleste polske, østrigske og 
schweiziske regioner samt især i Luxembourg, som opnåe-
de en særlig høj årlig vækst. 

Derimod var der en forholdsvis noget langsommere øko-
nomisk udvikling i Holland og Frankrig samt i mange  
regioner i Belgien og Tjekkiet – det gjaldt især de grænse- 
nære områder, hvor udviklingen lå under EU-gennem-
snittet. Da de tyske grænseregioner de pågældende steder 
samtidig kom ind i en kraftig vækst, som lå over gennem-
snittet, øgedes den økonomiske divergens i disse grænse-
områder. 

Grundlæggende eksisterer der – delvis store – økonomiske 
forskelle mellem de tyske og de tilgrænsende udenlandske 
grænseregioner (ill. 8.2). Mest udpræget er disse i det tysk-
luxembourgske og det tysk-schweiziske grænseområde, 
hvor det nominelle bruttonationalprodukt per capita både  
i Luxembourg og i det nordvestlige Schweiz er flere ti-
tusinde euro større end på den modsatte side i Tyskland 
– dog således, at der her må tages højde for, at der i begge 
regioner i forhold til de fastboende findes en ganske høj 
andel af arbejdstagere, som hhv. pendler ind i de to lande, 
men hvor bruttonationalproduktet per capita sættes i  
relation til den fastboende befolkning. Ikke desto min- 
dre er det ubestridt, at nabolandet står meget stærkt øko-
nomisk. 

Også i det dansk-tyske grænseområde overstiger brutto-
nationalproduktet per capita på dansk side det tyske med 
mere end titusind euro. Lige omvendt er forholdende 
imidlertid langs Tysklands østlige grænse mod Polen og 
Tjekkiet: Bruttonationalproduktet per capita på tysk side 
ligger i de grænsenære egne hhv. mere end titusind euro 
over det polske og tjekkiske. I de andre regioner er belø-
bene nogenlunde i balance i forhold til hinanden.

Illustration 8.1: Per-capita-BNP i h. t. KKS i regionerne i 2014
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Datagrundlag: Eurostat, Forbundsmyndigheden for statistik (BFS).
En KKS svarer til EU-gennemsnittet for købekraften af en euro.
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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Hvis man indregner prisforhold og købekraft, mindsker 
det godt nok de følte niveauforskelle mellem landene en 
smule, men de faktiske forskelle i den økonomiske for-
måen vedbliver med at være synlige. I Tyskland er brutto-
nationalproduktet per capita, beregnet efter købekraft-
standarder (KKS), 54 procent lavere end i Luxembourg og 
79 procent højere end i Polen. Det vedbliver med at være  
et faktum, at mere velhavende erhvervs- og arbejdscentre 
eksisterer side om side med fattigere delterritorier, selv 
hvis man tager højde for de forskellige købekraftstandar-
der (ill. 8.1). I grænseområderne er de regionale økonomis-
ke divergenser også mere eller mindre tydelige at få øje på.

De største forskelle mellem bruttonationalprodukt per 
capita beregnet efter KKS findes langs den tysk-luxem-
bourgske grænse, hvor bruttonationalproduktet per 
capita på trods af korrigering for købekraft er dobbelt så 
højt i Luxembourg som på den tyske side – hvorimod det 
langs den dansk-tyske grænse er sådan, at de økonomiske 
forhold stort set er éns, når der korrigeres for købekraft. 
Det samme gælder for delområder i de tysk-polske og de 
tysk-tjekkiske grænseegne. Således er forskellene i brutto- 

nationalproduktet per capita beregnet efter KKS ikke sær-
lig store i det nordlige grænseområde mellem Mecklen- 
borg-Forpommern og Vestpommern. Samtidig findes der 
større regionale differentieringer langs grænserne. Mellem  
Brandenborg og voivodskabet[1] Lubuskie eller mellem 
Sachsen og Bayern i Tyskland og regionen Karlsbad i 
Tjekkiet findes der stadig tydelige forskelle, også når der 
korrigeres for købekraft.

Polen

Tjekkiet

ØstrigSchweiz

Frankrig

Luxem-
bourg

Belgien

Holland

Danmark

Forskelle i per-capita-BNP 
langs grænserne i 2014

lav høj

8 16 240 64

Datagrundlag: Beregninger ved S&W på basis af Eurostat, 
BFS og nationale statistikmyndigheder (LAU2)

i tusind euro

Polen

Tjekkiet

ØstrigSchweiz

Frankrig

Luxem-
bourg

Belgien

Holland

Danmark

Forskelle i per-capita-BNP 
langs grænserne i KKS

lav høj

25 50 2000 300

Datagrundlag: Beregninger ved S&W på basis af Eurostat, 
BFS og nationale statistikmyndigheder (LAU2)

i procent

Illustration 8.2: Per-capita-BNP langs grænserne i 2014 Illustration 8.3: Per-capita-BNP i KKS langs grænserne i 2014

Økonomisk potentiale – regionale forskelle

[1] Et voivodskab er en geografisk-administrativ énhed i Polen. Det 
svarer til en dansk region.
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9  Regional  
beskæftigelsesstruktur 

Polen

Tjekkiet

ØstrigSchweiz

Frankrig

Luxem-
bourg

Belgien

Holland

Danmark

Forskelle i erhvervsstrukturen 
langs grænserne

lav høj

10,0 20,0 30,00,0 50,6

Datagrundlag: Sammenlagt difference (summation) i de procentvise 
forskelle i andele af beskæftigede i erhvervssektorerne. 
Datagrundlag: Beregninger ved S&W på basis af Eurostat, 
BFS og nationale statistikmyndigheder (LAU2)

i procentpoints

Arbejdsmarkederne i Tyskland og dets nabolande er me-
get forskellige. Territorialt betragtet er der en koncentra-
tion især i den vestlige og sydlige del af landet, i Benelux-
landene, Schweiz samt enkelte metropolagtige kraftcentre 
såsom København, Hamborg, Berlin, Prag og Wien. 

Omend det overalt og som en tendens overvejende er ser-
vicefagene, mennesker arbejder i, så er der alligevel en vis 
variation m. h. t., hvor mange beskæftigede der arbejder 
indenfor de enkelte erhvervssektorer (ill. 9.2). Især i Polen 
og Tjekkiet er beskæftigelsesstrukturerne anderledes end i 
de vesteuropæiske service- og informationssamfund. 

På det tyske arbejdsmarked er den industrielle forarbejd-
ning og servicebrancherne af central betydning. I 2014 
havde godt og vel 74 procent af de tyske lønmodtagere 
et job i den såk. tertiære sektor, lidt over 24 procent i den 
sekundære og kun hele 1,5 procent i den primære. Med 
undtagelse af Østrig har alle de andre vesteuropæiske na-
bolande en større andel af beskæftigede i servicesektoren.

De højeste jobkvoter indenfor landbruget – op til 20 pro- 
cent – ses i Polen og Østrig. I Tysklands mere landligt 
prægede regioner nord- og sydpå i landet, i det sydøst- 
lige Bøhmen, i Schweiz, i Champagneregionen, i den bel-
giske provins Luxembourg og i nogle dele af Holland (f. 
eks. Nordlimburg) er beskæftigelseskvoten i den primære 
sektor på over fem procent.

Det tjekkiske og polske arbejdsmarked er stærkt industri-
arbejdsprægede. Over en tredjedel af arbejdspladserne i 
Tjekkiet findes i produktionssektoren, og i de grænsenære 
områder er andelen endnu større. I Polen ses en særlig høj 
andel i den sekundære sektor i voivodskaberne Wielko-
polskie (Storpolen) og Dolnośląskie (Nedre Schlesien). I 
Tyskland er næsten en fjerdedel af arbejdsstyrken beskæf-
tiget i de producerende erhverv. Især i Vest- og Syddtysk-
land er arbejdsmarkedet kraftigt præget af industri og 
produktion, og samtidig er mange mellemstore virksom-
heder meget innovationsstærke. I Hessen, Thüringen, 
Baden-Württemberg og Bayern ligger arbejdspladskvo-
taen i den sekundære sektor i mange af regionerne på 
over 40 procent. 

Således er det tyske arbejdsmarked tydeligvis anderledes 
end i tilgrænsende vestlige regioner. I de vesteuropæiske 
nabolande er andelen af industriarbejdspladser klart la-
vere end i Tyskland, hvilket for næsten alle tyske grænse- 
regioner betyder væsentlige forskelle i forhold til det 
respektive udland forsåvidt angår andelen af jobs i den 
sekundære sektor.

I servicefagene nåede Holland (83 %), Danmark (81 %), 
Belgien (81 %), Luxembourg (80 %) og Frankrig (79 %) 
i 2014 op på en højere jobkvote end Tyskland, medens 
denne kvote var meget lavere i Tjekkiet (60 %) og Polen 
(58 %). Endnu større, målt i forhold til det respektive lands 
gennemsnit, var servicejobkvoten i regioner, hvor der 
ikke findes så mange produktionsvirksomheder, men til 
gengæld samtidig er mange servicekrævende erhvervs-  

Illustration 9.1: Beskæftigelsesstrukturer langs grænserne i 2014
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Illustration 9.2: Andele af beskæftigede opdelt efter erhvervssektorer i regionerne i 2014

og finanskraftcentre med megen administration. Tager 
man Prag som eksempel, er det åbenlyst, at hovedstads-
regioner samtidig også er serviceregioner. Divergensen 
i andelen af servicejobs i forhold til et lands samlede 
beskæftigelse langs med grænserne afspejler de nationale 
forskelle. Tilsvarende har de tyske grænseregioner op til 
Polen og i stor udstrækning op til Tjekkiet en større andel 
servicearbejdspladser end disse landes grænseregioner. I 
næsten alle andre grænseregioner er forholdet imidlertid 
omvendt, d. v. s., at der i de udenlandske naboregioner 
findes en højere serviceandel i forhold til det samlede 
antal jobs.

Langs grænserne er der tildels tydelige sektormæssige 
forskelle i beskæftigelsesstrukturerne, dog således, at 
der også findes ligheder (ill. 9.1). I den forbindelse kan to 
effekter overlappe hinanden: For det første påvirkes  
den regionale beskæftigelsesstruktur af det respektive 
nationale arbejdsmarked og for det andet er erhvervs- 
strukturen kendetegnet ved, at der er udprægede forskelle  
mellem land- og byområder. Det medfører, at grænse- 
nære mellemstore eller større byer kan medvirke til at for- 
stærke forskellene i den sektorale erhvervsstruktur langs 
grænsens forløb. Det gælder f. eks. for Dresden i nærheden  
af den tysk-tjekkiske grænse, medens der i de øvrige land-
lige delområder på begge sider af grænsen – f. eks. mellem 

Tjekkiet og Bayern – så godt som eller endog slet ikke er 
forskelle i den sektormæssige beskæftigelsesstruktur, og 
dette på trods af, at arbejdsmarkederne i de to lande er 
forskellige fra hinanden. Økonomiske centre kan imid-
lertid også resultere i, at beskæftigelsesstrukturer tilnær-
mer sig hinanden. Eksemplet er her Szczecin: Forsåvidt 
angår erhvervsstrukturen er divergensforholdene, d. v. s. 
forskellene, langs hele den tyske ydergrænse størst i den 
tysk-polske grænsekorridor – undtagen i Szczecin-regio-
nen, som forholdsmæssigt set har en større andel jobs i 
servicefagene, hvilket resulterer i, at den sektormæssige 
beskæftigelsesstruktur på begge sider af grænsen lige på 
dette sted stort set uden forbehold kan sammenlignes 
med hinanden.

Regional beskæftigelsesstruktur

Datagrundlag: Eurostat, Forbundsmyndigheden for statistik (BFS)
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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10 Arbejdsmarked  
og ledighed

Illustration 10.1: Ledighed i regionerne i 2016
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Datagrundlag: Eurostat
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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Arbejdsmarkederne i de enkelte lande har udviklet sig me-
get forskelligt i de senere år. I Tyskland var arbejdsløsheden 
størst i 2005, nemlig omkring 12 procent. Siden da har tal-
let – med undtagelse af en kort stigning i 2009 – været for 
nedadgående. P. t. ligger ledigheden i Tyskland omkring fire 
procent, hvilket er meget lavt. Kun i Tjekkiet var ledigheden 
i 2016 på et lignende lavt niveau som i Tyskland. 

I de andre nabolande har kvoten været højere. Faktisk har 
der med undtagelse af Tyskland, Tjekkiet og Polen været 
en forværring overalt siden 2008. I Frankrig lå ledigheden 
på 10,4 procent og var dermed den højeste blandt alle 
Tysklands naboer. Noget lavere var tallene i Belgien (7,8 %), 
Luxembourg (6,3 %), Polen og Danmark (hhv. 6,2 %), Hol-
land og Østrig (hhv. 6,0 %) samt Schweiz (5,0 %). 

Polen har i de senere år haft de største udsving i ledigheds-
tallene. Inden landet kom med i den Europæiske Union 
var ledigheden ca. 20 procent. Efter en drastisk forbedring 
i perioden 2005 til 2008 og lidt højere ledighed i de efter-
følgende år har Polen i de seneste tre år haft et kraftigt fald 
i ledigheden og ligger nu lavere end mange af Tysklands 
andre nabolande.

Der er tydelige forskelle mellem Tyskland og dets tilgræn-
sende regioner. Regionale ledighedstal er hhv. kraftigt 
påvirkede af den for det pågældende land gældende  
generelle ledighed, dog således, at tallene desuden også 
variierer indenrigs i de forskellige lande (ill. 10.1). Sydtysk-
land samt dele af Vest- og Nordtyskland havde de laveste 
tal i 2016 – på samme måde som den østlige del af Schweiz, 
den vestlige del af Østrig samt store dele af Tjekkiet. I  
Tyskland var der en klart højere ledighed i den østlige del  
– især i delstaterne Berlin, Sachsen-Anhalt og Mecklen-
borg-Forpommern.

Langs Tysklands østlige grænse op imod Polen og Tjekkiet 
samt i den sydlige del langs Østrig og Schweiz ligner ledig-
hedsniveauerne hhv. hinanden (ill. 10.2), mens der findes 
markante forskelle langs landets vestlige grænse. I det 
nordøstlige Frankrig og i den belgiske provins Liège var der 
tale om over 10 procent, mens ledigheden i de tilsvarende 
grænseregioner på tysk side kun var mellem 2,7 procent 
(region Trier) og 4,9 procent (Saarlandet). Denne modsatte 
udvikling i ledigheden i de seneste år har medført, at der  
er opstået betydeligt større forskelle mellem regionerne  
på hhv. den ene og den anden side. Lidt mindre, men allige- 
vel synlige er forskellene i ledigheden i grænseområderne 
i forhold til Luxembourg, det nordøstlige Holland og Dan-
mark (ill. 10.3). 

Grundlæggende har ledigheden langs Tysklands vestlige 
og sydlige grænse udviklet sig meget modsat i de senere år. 
Med undtagelse af storregion Zürich har arbejdsløsheden 
i alle grænseregioner på de kanter været stigende på den 
respektive udenlandske side – og samtidig faldende på den 
tyske. Langs den nordlige og østlige grænse er ledigheden 
imidlertid gået tilbage på begge sider i de pågældende 
grænseregioner – især i det østlige Tyskland, det vestlige 
Polen og den nordvestlige del af Tjekkiet. 

Alligevel vedbliver der at være en høj ungsdomsledighed 
i det nordvestlige Polen, det nordlige Frankrig samt i den 
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Illustration 10.2: Forskelle i ledigheden langs grænserne i 2016 Illustration 10.3: Udvikling af ledigheden i regionerne mellem 2011 og 
2016

belgiske region Vallonien – nogle steder endog mere end 20 
procent i 2016. I sammenligning med sine nabolande har 
Tyskland en lav ungsdomsledighed – i Sydtyskland lå tallet 
i 2016 sågar under fem procent nogle steder.
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Data vedr. ledighed opgøres i h. t. konceptet for Inter-
national Labour Organisation (ILO) hos de Forénede 
Nationer – hvilket gør, at ledighedstal kan sammen-
lignes internationalt. Det er derfor, vi også har anvendt 
konceptet her. I h. t. ILO-konceptet figurerer arbejds-
søgende personer uanset deres registreringsstatus hos 
jobcentrene som såk. erhvervsløse – dog således, at selv 
personer fra og med én times betalt arbejde om ugen 
tæller som erhvervsarbejdende. Tager man imidlertid 
arbejdsløshedsstatistikken fra det tyske Bundesagentur 
für Arbeit som udgangspunkt, så indgår der i denne kun 
registrerede ledige, medens arbejdsløse, som kun er eller 
var pars-marginalis-beskæftigede (‚bagatelarbejdende‘), 
ikke tæller som erhvervsarbejdende. Således vil ledig-
hedstallet hos Bundesagentur für Arbeit som regel være 
større end det, som er opgjort efter ILO-konceptet.

Arbejdsmarked og ledighed

Ledighedsdata
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11 Grænseoverskridende 
jobpendlere 

Illustration 11.1: Grænsegængere i årene 2006, 2011 samt 2016 og 
andel i antallet af erhvervsarbejdende i regionerne i 2016
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Grænsegængere er betegnelsen på personer, som pendler 
mellem deres bopælsland og det land, hvor de møder på  
en arbejdsplads eller tager en uddannelse. EU bakker op  
om retten til frit at vælge bopæl og opholdssted samt til 
at vælge arbejde. Arbejdstagere fra Polen og Tjekkiet har  
siden den 1. maj 2011 haft lov til at arbejde i Tyskland  
uden begrænsninger. Schweiziske statsborgere nyder in-
denfor EU ligeledes godt af retten til arbejdskraftens  
frie bevægelighed. 

Det er først og fremmest de regionalt forskellige jobmulig-
heder samt forskelle m. h. t. lønniveau og leveomkostnin-
ger, der gør, at folk bliver grænsependlere. For Tysklands 
vedkommende bor de fleste af disse i nærheden af græn-
sen til Schweiz, Luxembourg, Frankrig, Holland og Østrig. 
Det samlede antal personer, som i 2016 grænsependlede 
ud af Tyskland, var på 284.400 i h. t. Eurostat (LFS). De fleste 
grænsegængere fandtes langs den tysk-franske grænse 
(454.000 personer), hvoraf en tiendedel pendlede ind i  
Tyskland. Dernæst Polen (180.000), Belgien (109.000), Øst- 
rig (62.000), Tjekkiet (56.000) og Holland (44.000). Forholds-
vis få grænsegængere pendlede ud af Schweiz (22.000), 
Danmark (18.000) og Luxembourg (7.000). 

Territorialt foregår der mest grænsependling i den såk. 
Storregion (jf. kap. 13), langs med Oberrheinområdet og  
i Schweiz (ill. 11.1). Store andele af grænsegængere blandt 
de erhvervsarbejdende på bopælen sås i 2016 i de franske 
regioner Franche-Comté (11,2 %), Lothringen (11,1 %), Al- 
sace (8,2 %) samt i den østrigske region Vorarlberg (10,3 %). 
I Tyskland var der lignende store grænsegængerandele på 
mindre steder i region Trier og langs Oberrhein samt en 
smule lavere tal i delstaten Saarland.

Selvom der har været regionale forskelle, er det samlede 
antal grænsegængere i de sidste fem år vokset i alle lande 
– forholdsvis betragtet mest i Luxembourg, efterfulgt af 
Danmark, Tjekkiet, Polen og Holland. I Tyskland har den 
forholdsvise stigning i pendlingen været mindst, idet an-
tallet af grænsegængere kun er øget vestpå i landet. 

De fleste indpendlere fra udlandet i 2016 sås i Schweiz 
(300.000). Ind i det langt mindre Luxembourg pendlede der 
180.000 grænsegængere, hvilket svarer til 42 procent af alle 
dem, der arbejder i landet. I Tyskland (164.000) og Østrig 
(148.000) lå antallet af indpendlere fra udlandet lavere. 

Tyskland er et attraktivt arbejdsmarked for grænsegæn-
gere fra udlandet. P. g. a. den lave ledighed er der et vok-
sende behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor diverse 
lærefag, på ældre- og sygeplejeområdet samt i hotel- og 
restaurationsbranchen, men også indenfor byggefagene. I 
Tysklands naboregioner mod øst, d. v. s. i Polen og Tjekkiet, 
hvor gennemsnitslønningerne er en hel del lavere, har der 
været en mærkbar stigning i antallet af grænsegængere 
ind i Tyskland og dermed også disse pendleres andel af den 
samlede arbejdsstyrke. 
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Illustration 11.2: Indpendlende grænsegængere til Tyskland efter oprindelseslande i amterne i 2016

Frankrig

Datagrundlag: Det tyske arbejdsagentur, kun socialforsikringspligtige jobs, kun tal > 9
© GeoBasis-DE/BKG 2017 med ref. til forvaltningsgrænser
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Den største gruppe indpendlere til Tyskland kommer fra 
Frankrig (ill. 11.2). I 2016 var der 46.400 Frankrig-bosatte 
grænsegængere, som havde arbejde i Tyskland, dériblandt 
omkring 13.000 tyske statsborgere. Polen og Tjekkiet er de 
næstvigtigste oprindelseslande, idet der herfra i samme år 
hhv. kom 39.900 og 21.900 grænsegængere. Det var således 
disse tre nabolande, der tilsammen tegnede sig for to tredje-
dele af indpendlende grænsegængere til Tyskland. Derefter 
fulgte Østrig (11.300), Holland (10.200) og Belgien (5.600). 
Fra Schweiz (ca. 1.500), Danmark (ca. 500) og Luxembourg 
(ca. 200) var der kun et meget lavt antal grænsegængere ind 
i Tyskland. 

Hvor mange tyske statsborgere der findes blandt dem, som 
bor i udlandet og arbejder i Tyskland, kan ikke konstateres. 
Det må forventes, at der næsten alle steder overvejende er 
tale om udenlandske grænsegængere, dog således, at der  
i enkelte naboregioner (f. eks. Belgien) kan formodes 
forholdsvis mange dérboende grænsegængere med tysk 
statsborgerskab .

Med undtagelse af grænsegængerne fra Polen ligger arbejds- 
stederne for grænsegængere i Tyskland i de grænsenære 
områder. Der findes kun et forholdsvis lavt antal indpend-
lere fra udlandet, som tager til mere grænsefjerne kraft-
centre som Hamborg, Berlin, Rhein-Ruhr, Frankfurt am 
Main og München. Pendlingsvanerne for grænsegængere 
fra Polen er derimod mere variierede: På den ene side kan 
der også for disse personers vedkommende konstateres en 
koncentration i de grænsenære områder incl. Berlin, men 
på den anden side findes der også et ikke lille antal grænse-
gængere fra Polen, som rejser lange distancer til andre 
områder fordelt over nærmest hele Tyskland.

Grænseoverskridende jobpendlere
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12 Grænseoverskridende  
arbejdsmarked i det tysk- 
hollandske grænseområde

Det tysk-hollandske arbejdsmarked kan, når det betragtes 
regionalt, ikke siges at være integreret endnu. Det gælder 
både området mellem Niedersachsen og Holland og om- 
rådet mellem Nordrhein-Westfalen og Holland. Dette be-
lyses efterfølgende ved eksempler omkring uddannelses-
grad og pendlerinterdependensforhold.

På begge sider af grænsen er uddannelsesniveauet hhv. 
lavere end i gennemsnit for hele landet (ill. 12.2), og det gæl-
der især den højt kvalificerede del af arbejdsstyrken. Hvor 
det i Holland som helhed er 35,3 procent af alle erhvervs-
arbejdende, som er højt kvalificerede, er det i grænseregio-
nen op mod Niedersachsen kun 28,1 procent og i området 
grænsende til Nordrhein-Westfalen 32,5 procent. På den 
tyske side udgør andelen af højt kvalificeret arbejdskraft i 
hele Niedersachsen 23,8 procent, men i den niedersachsisk-
hollandske grænseregion kun 17,9 procent; i Nordrhein-
Westfalen som helhed 24,6 procent og i Nordrhein-West-
falens grænseregion mod Holland 21,6 procent.

I den tysk-hollandske grænseregion er forholdsvis mange 
erhvervsarbejdende i besiddelse af en mellemkvalifikati-
on: I Holland er det i gennemsnit 41,1 procent og på den 
hollandske side i grænseregionen til Niedersachsen 46,5 
procent og 43,3 procent i forhold til Nordrhein-Westfalen. 
På tysk side er arbejdsstyrken med mellemkvalifikation i 
gennemsnit for Niedersachsen på 62,4 procent og 67,9 pro- 
cent i grænseregionen til Holland. For Nordrhein-West-
falen er tallene 57,3 procent for delstaten som helhed og 
60,3 procent i grænseregionen til Holland. Forholdene er 
nogenlunde de samme for de lavt kvalificerede personers 
vedkommende, hvor der ligeledes er en tendens til, at der 
findes flere af dem i grænseregionerne end i gennemsnit 
for den respektive delstat.

På hhv. begge sider af grænsen i grænseregionerne ligger 
de relative uddannelsesniveauer under landsgennem-
snittet som helhed – hvilket er i overénsstemmelse med 
den sammenlignelige territoriale struktur i disse regioner, 
som for det meste er præget af landområder med enkelte 
bymæssige centre. På steder, hvor der findes professions-
rettede videregående læreanstalter eller universiteter, ligger 
andelen af højt kvalificerede ligeledes over gennemsnit i 
forhold til resten af regionen.

Det er kun meget få personer, som bor Holland og arbejder 
i den niedersachsiske grænseregion (ill. 12.1): I 2014 var der  
tale om færre end 1.000 såk. socialforsikringspligtige[2] arbejds- 
forholdsv. t. 0,3 procent. Omvendt var der ca. 10.000 personer  
fra Tyskland, som arbejdede i den hollandske grænseregion, 
hvilket svarer til 1,7 procent af de socialforsikringspligtige 
jobs i regionen. Det er vanskeligt at forske i, hvad årsagerne 
til denne trods alt ret lave andel af grænseoverskridende 
arbejdsforhold er. Bortset fra sproglige, juridiske og adminis-
trative forhindringer kan det for Niedersachsen siges, er 
der i denne delstats vestlige område ikke findes nogle store 
grænsenære byområder; snarere tværtimod: Grænseegnene 
her er tyndt befolkede, og det ville være uattraktivt at skulle 
køre langt til en arbejdsplads længere inde i baglandet.

Illustration 12.1: Grænsependlere på arbejdssteder langs den tysk-
hollandske grænse i 2014
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En yderligere årsag til de lave grænsependlertal kunne være, 
at personer, som arbejder på den anden side af grænsen, 
også er flyttet dérhen. Rent faktisk gælder dette dog ikke  
for et særlig stort antal. Andelen af personer med tysk stats- 
borgerskab, som boede og arbejdede i den hollandske  
grænseregion, var i 2014 blot 0,3 procent af de beskæftigede. 
Andelen af personer med hollandsk statsborgerskab, som 
boede og arbejdede i den niedersachsiske grænseregion,  
var ligeledes kun på 0,5 procent.

Grænsegængere fra Tyskland til Holland har for de flestes 
vedkommende hollandsk statsborgerskab. Deres andel af 
alle grænsependlere i den niedersachsiske grænseregion er 
over 60 procent. Der vil forméntlig i høj grad være tale om 
personer, som er indvandrere fra Holland til Tyskland, men 
har beholdt deres hollandske arbejdsplads. Omvendt er der 
kun en forsvindende lille del tyske arbejdstagere, som bor i 
Holland og arbejder i deres oprindelige hjemland.

Antallet af grænsependlere fra Holland til Nordrhein-West-
falen er steget en smule – med 3 procent – i perioden 2012 
til 2014. I samme periode gik antallet af personer, som  
boede i Nordrhein-Westfalen og arbejdede i Holland, til-
bage med 8 procent. Grænsependlere fra Nordrhein-West-
falen i Holland udgør stadig et flértal: I 2014 var det næsten 
27.000 personer, mens der i modsat retning kun var tale 
om ca. 9.350. Der har i nyere tid været kraftige stigninger i 
antallet af indpendlere fra nabolandet i amtskommunerne 
Borken (+16 %), Steinfurt (+35 %) samt byerne i Ruhrområ-
det (+19 %). Til gengæld er der i den hollandske grænsere-
gion – bortset fra byerne Nejmegen samt delområdet syd-
lige Limburg i provinsen Limburg – efterhånden en lavere 
tiltrækning af erhvervsarbejdende fra Tyskland.

Hvis man ser nærmere på arbejdsregionerne, viser det sig, 
at de hollandske regioner Twente og Achterhoek har en for-
holdsvis stor andel af grænsependlere. Det kan formodes,  
at årsagen til dette er de traditionelt stærke grænseover-
skridende økonomiske relationer og de grænsenære virk- 
somheder. I og med, at begge regioner er naboer til Nieder-
sachsen og Nordrhein-Westfalen, er det usikkert at svare  
på, om pendlere, som tager dertil, er bosiddende i Nieder-
sachsen eller Nordrhein-Westfalen.

Det lave samlede antal grænsependlere langs den tysk-hol-
landske grænse kan fremfor alt forklares ved, at de sprog-
lige, juridiske og administrative forhold er meget forskel-
lige og sommetider endog uforénelige med hinanden.

Illustration 12.2: Kvalificeringsniveauer i grænseområdet mellem Niedersachsen og Holland (t. v.) og i grænseområdet mellem Nordrhein-West-
falen og Holland (t. h.)
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[2] Ansættelsesforhold, som er registreret hos Bundesagentur für 
Arbeit – hvilket sv. t. ca. 80 procent af alle ansættelses- og lærlinge-
forhold. Offentl. ansatte tjenestemænd (Beamte), selvstændige/
freelancere, medhjælpende familiemedlemmer samt ansatte med 
en særlig høj eller særlig lav løn (her gælder beløbsgrænser base-
rende på bruttolønnen) er ikke „socialforsikringspligtige“ og indgår 
derfor ikke i statistikken.
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13 Pendlerinterdependens  
i Storregionen  

Antallet af erhvervspendlere fra den såk. Storregion (Luxem- 
bourg, Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz og Vallonien), 
som dagligt tog hen over nationale grænser, var i 2015 i  
alt 194.700 personer – hvoraf ca. 80 procent pendlede ind  
i Storhertugdømmet Luxembourg (158.300 erhvervspend-
lere) og først og fremmest kom fra Lothringen (79.800)  
samt Rheinland-Pfalz (30.900), Vallonien (39.200) og den 
tyske delstat Saarland (8.400) (ill. 13.1). Luxembourgs 
attraktive arbejdsmarked er årsagen til denne mobilitets-
adfærd.

Antallet af ‚modstrøms‘ grænsegængere, d. v. s. ud af Luxem- 
bourg, var iflg. de opgjorte data meget lavt. I 2015 pendlede 
der således hele 40 Luxembourg-borgere ind i Saarland. 
Lothringen nåede med 102.400 personer op på langt det 
største antal udpendlende grænsegængere, hvoraf 15.900 
personer tog til Saarland på arbejde. Sidstnævnte er såle- 
des den næstvigtigste grænsependlerdestination i Storre-
gionen, og Luxembourg er på førstepladsen.

Den Øvre Moseldal udgør i en mere snæver forstand et inter- 
dependensområde for erhvervspendlere mellem Tyskland og  
Luxembourg. Byerne Luxembourg med ca. 150.000 arbejds-
pladser og Trier med næsten 54.000 socialforsikringspligtige[3]  
arbejdspladser er områdets økonomiske kraftcentre. Yderlige- 
re større jobregioner er desuden i de såk. mellemcentre Witt- 
lich (13.280), Bitburg (10.460) og Merzig (10.120 arbejdspladser).

Ill. 13.2 viser det absolutte antal udrejsende erhvervspend-
lere pr. kommune samt hhv. antallet af grænsependlere fra 
Tyskland til Luxembourg. Erhvervspendlere er arbejdende 
personer, som ikke bor, hvor de arbejder. Det absolutte an-
tal erhvervspendlere indeholder også grænsependlerne,  
i den tyske del dog kun dem til Luxembourg.

Den største kommune på den tyske side i dette territorium,  
nemlig Trier, har det største antal udrejsende erhvervspend- 
lere (15.300 personer), men Luxembourg by med 14.700 ud- 
rejsende erhvervspendlere er meget tæt på. Begge byer er 
imidlertid først og fremmest indpendlingsbyer, idet der her  
findes langt flere ind- end udpendlere. I delområdet Luxem- 
bourg ligger antallet af udrejsende pendlere, alt efter, hvil-
ken kommune der er tale om, mellem 271 og 14.700, dog 
således, at grænsependlere kun udgør en ubetydelig andel 
af disse – i det tyske delområde mellem nul og 15.300. Kom-
munerne med lave udpendlingstal ligger for det meste i det 
nordlige tyske delområde, i Hunsrück og Mosel-Saargau.

I princippet er der for de territoriale interdependensforhold 
ind i Storhertugdømmet Luxembourg en tendens til, at disse  
bliver større, jo tættere en kommune er beliggende på Luxem- 
bourg. Opgjort i procent, er andelen af udrejsende erhvervs- 
pendlere ind i Luxembourg fra små kommuner i Eifel og 
Hunsrück langt over 80 procent i forhold til det samlede an- 
tal udpendlere. Men hvis kommuner ligger længere end 20  
kilometer fra grænsen, når de kun sjældent op på en størrel- 
sesorden udpendlere ind i Luxembourg på over 20 procent. 

De største pendlingsstrømme ind i Luxembourg kommer fra  
de saarlandske kommuner samt Trier. I absolutte tal er der fra  
Trier 6.830 indbyggere, d. v. s. næsten halvdelen af alle udpend- 
lere, som tager ind i Storhertugdømmet Luxembourg på arbej- 
de. Fra grænsebyen Perl kører der med ca. 1.600 udpendlere ud  
af 2.340 betydeligt flere erhvervsarbejdende til Luxembourg  
end der kører til andre kommuner indenrigs i Tyskland.

Illustration efter beregninger IBA/OIE. 
Datagrundlag: BA, IGSS, INAMI, INSEE (estimater)
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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Illustration 13.1: Grænsependlerstrømme i Storregionen i 2015 
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Illustration 13.2: Udpendlere henover kommunegrænser og grænsependlere i øvre Moseldal
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14 Pendlerinterdependens- 
forhold i Euroregion  
PRO EUROPA VIADRINA

Datagrundlag: Det tyske arbejdsagentur 2011-2016,
socialforsikringspligtige jobs f. o. m. 10 personer
Administrationsgrænser: Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
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Euroregion PRO EUROPA VIADRINA er én af de fire euro-
regioner langs den tysk-polske grænse. På tysk side ligger 
den i den østlige del af delstaten Brandenborg, på polsk 
side i den nordlige del af voivodskabet Lubuskie. Euro-
regionen er geografisk beliggende mellem metropolerne 
Berlin i vest, Szczecin i nord og Posen i øst. 

Ill. 14.2 viser de nationale pendlerinterdependensforhold 
for de socialforsikringspligtige[4] beskæftigelsesforhold 
i landene på begge sider af grænsen i 2011 for pendler-
strømme f. o. m. 75 personer. Pendlerinterdependensfor-
holdene viser den centrale rolle, som kommuner og oplan-
de spiller i de såk. over- og mellemcentre i forb. m. udbudet 
af arbejdspladser. Det er tydeligt, at Berlin indtager en 
dominerende rolle – og i de senere år har pendlingsrelati-
onerne med Berlin endog været stigende i begge retninger. 
Antallet af udpendlere fra Euroregionens tyske del og ind 
i Berlin er nu på ca. 39.400, tallet for pendlere ud af Berlin 
og ind i regionen er ca. 12.750 personer. Indenfor Eurore-
gionen er akserne mellem Frankfurt (Oder), Fürstenwalde/
Spree og Berlin samt mellem Frankfurt (Oder) og Eisen-
hüttenstadt markante som vigtige pendlingskorridorer.

I den polske del af Euroregionen har Gorzów Wielkopolski 
den største centralitet. Omfattende pendlingsrelationer 
findes i forhold til Zielona Góra, som næst efter Gorzów 
Wielkopolski er én af de to hovedbyer i voivodskabet Lu- 
buskie. Der eksisterer også tangentialt forløbende indre  
regionale interdependensforhold på begge sider af græn-
sen, men de er mindre stærkt udprægede. På trods af, at 
der findes nogenlunde lige mange indbyggere på den  
tyske og den polske side, er antallet af personer, som 
pendler mellem bopæl og arbejdsplads størst i den tyske 
del af Euroregionen. Det skal dog tilføjes, at direkte sam-
menligninger er vanskelige, fordi metoderne i forb. m. at 
registrere og opgøre pendlingsdata er forskellige i Tysk-
land (via beskæftigelsestatistikken fra Forbundsagenturet 
for Arbejde) og Polen (via den såk. polske mikrocensus 
(stikprøvetælling)). 

Efter at Polen var kommet med i den Europæiske Union  
i 2004, Schengenaftalen i 2007 samt blev omfattet af 
reglerne vedr. arbejdskraftens frie bevægelighed i 2011, 
gennemførtes der også politiske tiltag, som medførte en 
meget hurtig udvikling af indbyrdes grænseoverskridende 

interdependensforhold på trafikområdet i det tysk-polske 
grænseområde. Udviklingen indenfor indpendlingstallene 
fra Polen ind i den tyske del af Euroregion PRO EUROPA 
VIADRINA er vist i ill. 14.1. Der vises pendlingsstrømme  
f. o. m. 10 personer, dog således, at der med det forhånden-
værende datamateriale endnu ikke kan henvises til den 
respektive polske bopæl – ligesom der endnu ikke har 
fandtes data om pendlere i modsat retning. d. v. s. fra Tysk-
land til Polen. 

Antallet af socialforsikringspligtige[4] erhvervsarbejdende 
personer, som pendlede fra Polen ind i den tyske del af 
Euroregionen, steg fra 198 til 1.576 mellem 2011 og 2016 
– hvilket svarer til næsten 800 procent. Hvor kun tre kom-
muner havde mere end 10 arbejdstagere fra Polen i 2011, 
gælder dette nu for 24 kommuner og dermed store områ-
der i den tyske del af Euroregionen. De væsentlige steder at 
arbejde er her Frankfurt (Oder) og Fürstenwalde/Spree. 

Derudover medfører det stærkt stigende antal transit-
pendlere, at der gøres langt mere omfattende brug af den 
trafikmæssige infrastruktur i regionen. Mellem Polen og 
Berlin steg tallet f. eks. fra 65 i 2011 til 2.132 i 2016. Og al-
lerede den 50 procents stigning, som kunne registreres fra 
2015 til 2016, indikerer, hvor tiltrængt det er at gøre noget 

Illustration 14.1: Udvikling i indpendlingstallene fra Polen til den tys- 
ke del af Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 2011-2016
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Illustration 14.2: Pendlerinterdependensforhold i Euroregion PRO EUROPA VIADRINA på tysk og polsk side (uden grænseoverskridende pend-
lerinterdependensforhold) i 2011

wsko

på transportområdet. Også den tunge godstrafik på  
motorvej A2/A12 er øget med 25 procent mellem 2010 
og 2015. Dertil skal lægges ca. 2 millioner mennesker fra 
Polen, som kommer tilrejsende til lufthavnene i Berlin for 
at flyve dérfra – især fra voivodskaberne, som ligger i by- 
ens direkte nabolag.

Udviklingen i antallet og fordelingen af arbejdssteder  
samt de transitpendlende mennesker medfører, at der 
foregår en mere intens brug af de grænseoverskridende  
transportforbindelser (veje, baneanlæg, busforbindelser 
kun i forhold til Frankfurt (Oder) og Słubice). I lyset af  
disse forandringer står de ansvarlige myndigheder in-
denfor bygge- og anlægssektoren – regionalt men også 
nationalt – overfor store udfordringer. Det gælder trans-

portinfrastruktur af enhver art. I Euroregion PRO EUROPA 
VIADRINA er man grænseoverskridende samt på tværs 
af de transportansvarlige instanser i gang med intensive 
overvejelser omkring tiltagende trængselsproblemer på 
motorvej A2/A12 samt overfyldte tog på strækninger 
som Berlin – Frankfurt (Oder) – Rzepin (– Zielona Góra – 
Wrocław) – Poznań – Warszawa og Berlin – Kostrzyn nad 
Odrą – Gorzów Wielkopolski, og man forsøger således at 
finde transportpolitiske løsninger på problemerne.

Regionale betragtninger for Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

[4] jf. forklaring i kap. 12, fodnote 2
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15 National og international 
tilgængelighed
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Europæisk tilgængelighedspotentiale 
for banetrafikken i 2014 
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0 200100 km

Datagrundlag: S&W tilgængelighedsmodel
på basis af RRG GIS Database, 2014
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser

over 180

160 til 180

140 til 160

120 til 140

100 til 120

80 til 100

under 60

8060 til

Köln

Prag

Berlin

Hamborg Szczecin

Bruxelles

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Amsterdam

Zürich

København

München

Luxembourg

Strasbourg
Wien

Poznań

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Datagrundlag: S&W tilgængelighedsmodel
på basis af RRG GIS Database, 2014
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser

Nationalt tilgængelighedspotentiale 
for banetrafikken i 2014 
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0 200100 km

over 120

80 til 100
under 60

60 til 80
100 til 120

Köln

Prag

Berlin

Hamborg Szczecin

Bruxelles

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Amsterdam

Zürich

København

München

Luxembourg

Strasbourg
Wien

Poznań

i Schweiz og Holland har gode forhold. Alle tyske regioner 
(undtagen i landets nordlige og nordøstlige del) opnår til-
gængelighedsdata over gennemsnittet i Europa. Tallene er 
lavere for alle regioner i Tysklands nordlige og nordøstlige 
nabolande. Tilgængeligheden af grænseregioner resulterer 
af deres beliggenhed i forhold til jernbanenettet og her 
især højhastighedstracéerne. Grænseregionerne i Tysk-
lands vestlige og sydvestlige del har tilgængelighedsdata, 
som er blandt de højeste i hele Europa.

Anderledes er forholdene imidlertid, når destinationer er 
begrænset til at være i rent indenrigs beliggende regioner 
(ill. 15.2), idet den nationale tilgængelighed strukturerer 
territoriet på en helt anden måde. Næsten alle grænse-
regioner kan betragtes som udkantsområder. Kun græn-

Tilgængelighed er et multidimensionalt begreb med man-
ge afskygninger, koncepter og definitioner. Der findes 
ikke nogen „eneste ene“ slags tilgængelighed. Man bør 
snarere for hvert problem og alt efter konteksten definere 
tilgængelighedsindikatorer, som hhv. afspejler konteksten, 
der er tale om. 

Tilgængelighed er også en økonomisk lokationsfaktor.  
Ill. 15.1 viser sådanne konkurrencerelaterede tilgængelig-
heder i de tyske regioner og de tilgrænsende lande for  
banetrafikkens vedkommende. Tilgængelighedsmøn-
strene er stærkt præget af højhastighedsbanetrafikken i 
Europa. Byer og regioner langs den såk. Rheinschiene i 
Tyskland samt metropolerne i Belgien og Frankrig har Eu-
ropas største tilgængelighedspotentialer. Også regionerne 

Illustration 15.1: Tilgængelighedspotentiale i Europa i 2014 Illustration 15.2: Tilgængelighedspotentiale nationalt i 2014
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Illustration 15.3: Rejsetid i bil til nærmeste lufthavn i 2017 Illustration 15.4: Rejsetid i bil til nærmeste factory outlet center i 2017

National og international tilgængelighed

seregionerne i den vestlige del af Nordrhein-Westfalen 
og langs Oberrheinforløbet er undtagelser i kraft af deres 
eget store potentiale.

En anden form for tilgængelighed er rejsetiden til nær-
meste lufthavn med attraktive forbindelser (ill. 15.3). Fra 
langt de fleste regioner tager det mindre end 90 minutter 
i bil at nå frem til en lufthavn med et passagérvolumen 
over 1 million. Regioner, som m. h. t. lufthavnstilgænge-
lighed må betragtes som udkantsområder, ligger for Tysk- 
lands vedkommende i midten af landet (langs den tid-
ligere grænse mellem Øst- og Vesttyskland) samt især i 
delstaten Mecklenborg-Forpommern. Grænseregionerne  
i den vestlige og sydlige del af landet har en god luft-
havnstilgængelighed. For mange af disse grænseregioners 
vedkommende ligger den bedst tilgængelige lufthavn 
ikke indenfor landets eget område, men i nabolandet. Til 
gengæld ligger nogle grænseregioner i de tysk-østrigske, 
bayersk-tjekkiske og især tysk-polske områder betydeligt 

længere væk fra en adækvat lufthavn, således at rejsetiden, 
især når udgangspunktet er på den respektive nabolands-
side, ofte er to timer eller mere.

Såk. factory outlet centre er en særlig form for udbud og 
salg indenfor detailhandelen. De vælger ofte helt bevidst 
at placere sig i grænseområder m. h. p. også at kunne 
være attraktive for markedet på den respektive anden 
side. Dette gør, at der nord-, vest- og sydpå i Tyskland er 
forholdsvise korte rejsetider til disse centre, medens en 
bred korridor i midten af landet til gengæld ligger meget 
længere væk (ill. 15.4). Det gælder også for grænseregioner 
op til Tjekkiet og Polen, hvorfra der ofte er to eller sågar 
over tre timers bilkørsel til nærmeste factory outlet center.
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16 Turisme i  
Firelandsregionen Bodensee

Den internationale Bodenseeregion er blandt de kendteste 
turistdestinationer i det tysksprogede område. Aktuelle 
undersøgelser viser, at Bodensøen gang på gang er på  
top-ti-listen over de kendteste feriedestinationer i Tyskland.  
Søen er desuden også kendt som et turismemæssigt ‚vare-
mærke‘ på tværs af regionerne, og mange personer har alle-
rede gæstet regionen: Næsten 90 procent af tyskerne kender 
Bodensøen eller har allerede været i Bodenseeregionen. 

Og turismen i denne region har en lang tradition. Allerede  
i midten af attenhundredetallet var Bodenseeturismen inde 
i sin første opblomstringstid – og ligeledes fandtes der alle-
rede dengang et grænseoverskridende samarbejde indenfor 
turismen, idet man etablerede de første ‚PR‘-organisationer 
for Bodenseeturismen, som eksisterer den dag i dag – omend  
i en ny form. Desuden holdt man allerede dengang grænse- 
overskridende samråd omkring de turismemæssige aktivi-
teter, man ønskede at tilbyde. Således etableredes f. eks. i 
1857 den såk. „Hvide Flåde“, indenfor hvilken de nationale 
skibsfartselskaber grænseoverskridende drøfter ruter og 
priser samt udarbejder en fælles sejlplan. Dette samarbejde 
fungerer stadig, selvom skibsfartselskaberne, der tidligere var 
offentlige, nu om dage er privatejede. Aktuelt sejler skibene 
indenfor den „Hvide Flåde“ med ca. fire millioner passagerer 
årligt på Bodensøen.

Den internationale Bodenseeregion har flere millioner gæs- 
ter om året; ca. to tredjedele af dem er fra Tyskland. Alene i 
2015 solgtes der elleve millioner overnatninger[5] til denne 
persongruppe. Men regionen er ikke kun attraktiv for de 
„klassiske“ feriegæster. Den har på årsbasis desuden også 
besøg af 20 til 25 millioner éndagsgæster, og også de fire 
millioner ‚lokale‘, som bor i området, bruger Bodensøen 
som rekreation og til fritidsaktiviteter. Éndagsgæsterne, de 
lokale samt også de overnattende gæster er i deres aktiviteter 
især fokuseret på de attraktive steder i søens umiddelbare 
nærhed, f. eks. øen Mainau, pælebygningerne i Unteruhldin-
gen eller øen Reichenau og naturligvis byer som Konstanz, 
Lindau, Meersburg eller Überlingen. Alene i Konstanz 
kommune påregnes der ca. seks millioner éndagsbesøgende 
om året.

Turismen langs Bodensøen har hidtil først og fremmest 
foregået på den tyske side (ill. 16.1), hvor ca. 55 procent af alle 
overnatninger registreredes i 2015. Også turismeintensiteten, 
d. v. s. antallet af overnatninger pr. indbygger, ligger her langt 
over gennemsnittet. Sydsiden af søen på schweizisk område 
har derimod ikke haft særlig megen turisme, hvilket afspejles 
tydeligt i de meget lave gæstetal. Men også det ikke særligt 
store antal overnatningssteder indikerer, at turismen kun 
spiller en underordnet rolle langs søens sydlige bred.

Antallet af overnatninger har været i konstant vækst i hele  
Bodenseeregionen i de senere år (ill. 16.2). Således er gæste-
ankomsterne steget med næsten 90 procent og overnatning-
erne med 63 procent siden 1997. Alene i 2015 er det samlede 
antal overnatninger i Bodenseeregionen steget med 275.000  
i forhold til året før. 

[5] De statistiske data fra de enkelte nationale stater er her blevet 
harmoniseret i h. t. bestemmelserne i „Statistikplattform Bo-
densee“ for at give mulighed for sammenligninger. De faktiske 
overnatningstal er højere, idet f. eks. privat udlejede værelser eller 
ferielejligheder ikke er medtaget.

Illustration 16.1: Antal overnatninger i kommercielt drevne turist-
indkvarteringsfaciliteter i kommunerne i 2015
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Udviklingen af gæstetallene er meget forskellig, når man 
betragter de enkelte delterritorier. Ikke alle byer og kommu-
ner nyder godt af den turismevækst, som der jo i realiteten 
er tale om. Det er påfaldende, hvor stor en betydning de 
større byer langs Bodensøen har for turismen her, idet det 
først er p. g. a. dem, at udviklingen i regionen har (haft) et så 
positivt forløb. I kraft af deres store andele af ankomster og 
overnatninger påvirker de den overordnede udvikling på en 
afgørende måde, og efterhånden tegner alene de tyske byer 
Konstanz, Lindau, Friedrichshafen og Überlingen sig for ca. 
en fjerdedel af alle overnatninger i Bodenseeregionen. Der-
imod er der stagnation i udviklingen i mange af de øvrige 
kommuner, som for nogens vedkommende endog taber 
markedsandele. Det gælder vel at mærke også for kommu-
ner, som er beliggende direkte ved søens bred.

Den gennemsnitlige opholdsvarighed har over en længere 
periode været nogenlunde konstant eller er gået en lille 
smule tilbage (ill. 16.3). Eneste undtagelse her er amtskom-
munen Ravensburg, som har haft en meget større tilbage-
gang p. g. a. kur- og badturismens store betydning for byen.

Det store antal gæster er ensbetydende med, at turismen i 
Bodenseeregionen også indtager en vigtig rolle for den over-
ordnede regionale økonomi. De overnattende gæster skaber 
i den forbindelse nogenlunde den samme omsætning som 
éndags- og fritidsturisterne. Andelen, som turismen tegner 
sig for i hele regionens værdikæde, må imidlertid ikke 
overvurderes, idet det selv i det turistkoncentrerede område 
Bodenseekreis i delstaten Baden-Württemberg er således, 
at turismens andel af den samlede værditilvækst kun er 5 
procent. Til gengæld spiller den en meget stor rolle for den 

regionale beliggenheds- og livskvalitet. Nye undersøgel-
ser, gennemført som led i den regionale „Foresight-Studie 
Bodensee 2030“, indikerer tydeligt, at der især for den tyske 
side af Bodensøen også fremover forventes yderligere vækst 
indenfor turismen.

Illustration 16.3: Udvikling i den gennemsnitlige opholdsvarighed 
siden 1984 langs den baden-württembergske Bodensee

Illustration 16.2: Udvikling i gæsteankomsttal og overnatninger mel-
lem 1997 og 2015 efter destinationer
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17 Boligforhold  
i regionerne

En bolig er ét af menneskets helt basale behov og desuden 
en lovfæstet ret i den tyske grundlov. Boligen som person-
ligt livsmiljø for den enkelte og samlivet i familien yder 
beskyttelse og giver mulighed for retræte og livsudfoldelse. 
Med disse funktioner in mente bliver det tydeligt, hvor 
vigtig for det første kvaliteten af den forhåndenværende 
boligmasse er og hvor stor betydning dette for det andet 
har for, hvilke muligheder mennesker har for at kunne 
bo et sted. Og her er der forskelle mellem Tyskland og de 
tilgrænsende regioner.

I Tyskland og nabolandene er en stor del af befolkningen 
i besiddelse af en ejerbolig. Polen (83 %), Tjekkiet (78 %) og 
Beneluxlandene (69-73 %) havde her de højeste procenttal 
i 2016. De laveste ejerkvoter sås i Østrig (55 %), Tyskland 
(52 %) og Schweiz (43 %). I Schweiz, Holland og Danmark 
var en stor del af dem, der havde en ejerbolig, stadig i færd 
med at afbetale på boligen, medens der i Polen (72 %) og 
Tjekkiet (59 %) var et flértal i befolkningen, som havde en 
færdigbetalt ejerbolig.

Befolkningsandelene, som boede i lejeboliger til alminde-
lige markedspriser var i 2016 højest i Schweiz (50 %), 
Tyskland (40 %), Danmark (38 %), Holland (30 %) og Østrig 
(30 %). Forholdsvis mange mennesker i Frankrig (16 %), 
Østrig (15 %) og Polen (12 %) boede derimod i en lejebolig 
til nedsat husleje eller uden at betale noget. 

I Schweiz, Tyskland og Tjekkiet bor et flértal af befolk-
ningen i etageejendomme. I Tyskland boede i 2016 kun 42 
procent af befolkningen i en villa, d. v. s. et fritstående hus 
(26 %), eller et dobbelthus/rækkehus (16 %). Kun i Schweiz 
(34 %) var denne andel lavere, mens den i de øvrige nabo-
lande tildels endog var betydeligt højere med Belgien  
(78 %) og Holland (76 %) på førstepladserne. I den forbin-
delse spiller dobbelthuse og rækkehuse i disse lande med 
deres stærke urbanitet en større rolle end i andre lande;  
det gælder i særdeleshed for Holland. 

Megen byggeaktivitet i de senere år, især i oplandet til  
store metropoler og storbyer i fremgang, har medført en 
del fornyelse og foryngelse af boligmassen, f. eks. omkring 
Berlin, München, Poznań, Wrocław, Prag, Wien, Innsbruck, 
Zürich, Luxembourg eller Amsterdam (ill. 17.1). Desuden 
er der også sket en del foryngelse af boligmassen i mange 
grænseregioner. Således var der i Szczecins opland, men 
også langs Tysklands sydlige grænse på østrigsk og schwei-

zisk side samt i Alsace og i Emslandområdet over elleve 
procent boliger, som var blevet bygget efter år 2000.

Ejerforholdets art samt især beliggenheden har en meget 
direkte indflydelse på, hvor stor en bolig er, idet det er  
billigere at bo i landdistrikter end i byområder. De gen-
nemsnitlige boligarealer i kvadratmeter er væsentligt 
mindre i byer end „på landet”. Det største gennemsnitlige 
boligareal sås i 2016 i Luxembourg (131 m²). Dernæst  
Belgien (124 m²), Danmark (118 m²), Schweiz (117 m²)  
og Holland (107 m²). I Østrig (100 m²), Tyskland og Frank-
rig (hhv. 94 m²) var boligerne stadig markant større end i 
Tjekkiet (78 m²) og Polen (75 m²). Dér var det gennemsnit-
lige boligareal – til trods for, at så mange mennesker har 
ejerboliger – det laveste for alle urbaniseringstyper.

Der er regionalt betydelige forskelle på, hvor stor en andel 
af de eksisterende boliger der har et stort boligareal pr. per-
son (ill. 17.2). For det første er denne andel lavere i storbyer 
og bymæssige regioner end i oplande og landdistrikter og 
for det andet er den lavere i øst end i vest. Således nåede 
Belgien, Danmark, Holland, Frankrig og dele af Vesttys-
kland her op på over 40 procent i 2011. Andelene var langt 
lavere i Østtyskland, Tjekkiet og Polen – i Polen opgjordes 
regionalt andele på under ti procent.

Omvendt var andelen af personer, der i 2016 levede i boli-
ger, som iflg. Eurostat beregnedes som overbelagte, over- 
ordentlig stor i Polen (41 %). Det er især fattige og fattig-
domstruede mennesker, som rammes af trange boligfor-
hold. Langt bedre viste boligsituationen sig at være i Tysk- 
land (7 %) og de andre nabolande. Med undtagelse af Polen, 
Tjekkiet (18 %) og Østrig (15 %) lå overbelægningerne i 2016  
under ti procent i de øvrige lande, lavest i Holland og Bel- 
gien (hver 4 %) – der til gengæld havde de største befolk-
ningsandele, som levede i boliger klassificeret som underbe-
lagte (67 % i Belgien, 51 % i Holland). Den kalkulatoriske un-
derbelægningskvote i Tyskland var i samme år 35 procent.

Boligomkostninger er i de fleste husstande den største  
post på budgettet. En belastning over gennemsnit ses i den 
forbindelse hos aleneboende og mennesker med lav ind-
tægt. I gennemsnit bruger mennesker i Tyskland 27 pro- 
cent af deres disponible indkomst til at betale boligud- 
gifter. Et lignende eller kun uvæsentligt lavere niveau ses 
her i Danmark (27 %), Holland, Schweiz (hhv. 25 %) og 
Tjekkiet (23 %). 
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Befolkningsandelen, hos hvem boligudgifterne oversteg  
40 procent af den ækvivalerede disponible indkomst, var  
i 2016 størst i Tyskland (15,8 %); dernæst Danmark (14,8 %), 
Schweiz (12 %) og Holland (10,7 %). I Polen (7,7 %), Østrig 
(7,2 %), Luxembourg (6,0 %) og Frankrig (5,2 %) var befolk-
ningsandelen, som brugte over 40 procent af den dispo- 
nible indkomst til at bo for, langt mindre. Byrden var  
størst for lejere, som betalte husleje efter markedspriser. 
Husstande med ejerbolig, som de selv boede i, var ikke så 
tit udsat for problemet. Kun i Polen og Tyskland oplyste 
over ti procent af befolkningen, som afbetalte lån på deres 
ejerbolig, at de brugte over 40 procent af deres disponible 
indkomst til betaling af renter, afdrag og forsyningsom-
kostninger.
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Datagrundlag: Eurostat (folketælling 2011)
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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Illustration 17.1: Andel af boliger etableret efter år 2000 i regionerne 
i 2011

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Andel af boliger med 
stort boligareal pr. beboer 
i 2011

0 200100 km

Datagrundlag: Eurostat (folketælling 2011) med følgende antagelser: 
Boligareal > 60 m² pr. beboer i AT, CZ, DE, DK, HR, IT, LU, NL, PL, SE, SI 
Boligareal > 2,5 værelser pr. beboer i BE, CH, FR
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser

over 40 procent

30 til 40 procent
20 til 30 procent

10 til 20 procent

under 10 procent

Köln

Prag

Berlin

Hamborg Szczecin

Bruxelles

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Amsterdam

Zürich

København

München

Luxembourg

Strasbourg
Wien

Poznań

Illustration 17.2: Andel af boliger med stort boligareal i regionerne  
i 2011

Boligforhold i regionerne



40 Territorial monitorering – Tyskland og naboregioner

18 Boligmarkedet i 
  Charlemagne-grænseregionen
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Udtynding Vækst

For nedadgående Tættere sammenrykning

Af særlig stor interesse for aktørerne i Charlemagne- 
grænseregionen er det grænseoverskridende boligmarked 
i det på tysk såk. tre-lands-hjørne (Drei-Länder-Eck) 
Tyskland, Holland og Belgien – dels p. g. a. de eksisterende 
interdependensforhold og dels p. g. a. af de forskellige 
udviklinger i delregionerne og landene. 

I 2013 offentliggjordes en grænseoverskridende bolig-
markedsrapport for de tyske og de hollandske kommuner 
samt den belgiske kommune Raeren (Provincie Limburg 
m. m. 2014). Undersøgelsen var foranlediget ud fra en 
erkendelse af, at boligmarkedet vokser mere og mere 
sammen grænseoverskridende og at det således er hen-
sigtsmæssigt med transnationale samråd og koncepter m. 
h. p. en tolerabel og kompatibel udvikling. Antagelsen var 
i den forbindelse, at der vil være en tendens til, at befolk-
ningstallene går tilbage i grænseområdet frem til 2030 
samtidig med, at der må påregnes et langt større antal 
ældre mennesker. 

Konklusionen var, at den eksisterende boligmasse har 
behov for strukturmæssige tilpasninger, moderniseringer 
samt i særdeleshed, at der fremskaffes og skabes bedre 
boligmæssige tilbud til unge børnefamilier. Forsåvidt 
angår den såk. boligmonitor konstateredes det desuden, 
at de opgjorte indikatorer til en vurdering af den (delterri-
toriale) udvikling bør uddybes og udvides, hvilket bl. a. 

nødvendiggør, at de transnationale parter løbende holder 
samråd med hinanden. 

Alt i alt findes der i ca. 444.000 boliger i Charlemagne- 
grænseregionen. Kommunerne med de fleste boliger 
ligger i grænseregionens nordlige del (ill. 18.2, t. v.). Bolig-
densiteten pr. hektar til bolig og fritid går fra en meget 
intensiv (Heerlen, Aachen) over en mere tynd (mellem-
region) til en meget dispersiv arealudnyttelse (sydlige 
område/sydlige Østbelgien) (ill. 18.2, midt). I gennemsnit 
var boligerne i 2011/2012 beboet af 1,99 personer. I Nuth, 
Baesweiler, Lontzen, Raeren og Amel var det sågar over  
2,2 personer, medens det i byen Aachen og i Gemeente 
Vaals kun var 1,8 personer, der var fælles om en bolig (ill. 
18.2, t. h.). Tallene siger på den ene side noget om hus-
standenes størrelse, som varierer meget fra kommune til 
kommune, men kan på den anden side også være tegn på 
tomme lejligheder, som det turde være tilfældet for byen 
Vaals, hvilket der synes at være belæg for i det følgende.

For de nærmere undersøgte delterritorier i de tyske og 
hollandske kommuner i Charlemagne-grænseregionen 
kan der principielt konstateres en positiv boligudvikling, 
hvilket imidlertid ikke gælder for kernen i det tidligere  
Limburg-kulmineområde – Parkstad Limburg og Kerk-
rade. Dette er i overénsstemmelse med den ligeledes 
temmelig negative indbyggerudvikling i dette område  

Illustration 18.1: Indbyggerrelaterede udviklingstendenser på boligmarkedet i kommunerne i Charlemagne-grænseregionen
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og tyder således på to grundlæggende forskellige udvik-
lingsmønstre: Hvor antallet af indbyggere og boliger 
vokser i byregionen Aachens kommuner, er indbyggertal-
let for nedadgående i de hollandske kommuner – selv dér, 
hvor der kommer flere boliger til. Konsekvensen er, at der  
findes et stærkt efterspørgselspres på boligmarkedet i 
Aachen, hvor huslejepriserne stiger hele tiden, medens  
der i de hollandske kommuner står flere og flere lejlighe-
der tomme. Dertil kommer finansieringsproblemer, og 
nogle steder er man endog allerede begyndt at gøre bolig-
massen mindre.

Ill. 18.1 viser disse udviklinger og de to grundlæggende 
udviklingsmønstre:
→ I de tyske kommuner ses gennemgående en positiv 

indbygger- og boligudvikling; der er tale om kommu-
ner i vækst. Det kan dog konstateres, at udviklingen af 
indbyggertallene i Eschweiler, Monschau, Würselen og 

Aachen er større end væksten i antallet af boliger, hvil-
ket indikerer, at der i stigende grad vil være mangel på 
boliger. I Alsdorf, Herzogenrath og Stolberg kan der  
tales om, at udviklingen er i balance, medens der i Baes-
weiler, Roetgen og Simmerath kommer flere boliger til, 
hvilket ikke kan forklares med en tilsvarende udvikling  
i antallet af indbyggere.
Blandt de hollandske kommuner er der i Heerlen og 
Kerkrade tydelige tegn på tilbagegang, idet både indbyg-
ger- og boligtallene er for nedadgående. Også i de øvrige 
kommuner er der en gennemgående tilbagegang i ind-
byggertallene, men samtidig en stigning i boligtallene. 
Her er der en tendens til udtynding, hvor færre og færre 
mennesker får flere og flere boliger at vælge imellem.

 →

Datagrundlag: IT.NRW, E,Til NL, StatBel, 2017
© EuroGeographics med ref. til forvaltningsgrænser
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19 Facit og  
konklusioner

Nærværende udredning – „Territorial monitorering af Tysk- 
land og tilgrænsende regioner. Territoriale strukturer og inter- 
dependensforhold“ – viser, hvilke territoriale informationer 
der findes m. h. p. grænseoverskridende analysearbejde. 
Udredningen forsøger desuden at fremstille oplysningerne 
grafisk på en sådan måde, at strukturer og udviklinger i Tysk- 
land som helhed samt også m. h. t. regioner og byer synliggø- 
res og giver mulighed for sammenligninger i forhold til nabo- 
lande og deres regioner. På den måde viser udredningen mange  
ligheder og forskelle i de aktuelle forhold og udviklinger i de 
senere år mellem Tyskland og dets regioner samt nabolandene  
og deres regioner. I den forbindelse kan der iøvrigt ikke konklu- 
deres nogen klare mønstre eller nogen systematik. Tværtimod  
afhænger det meget af de emneområder, man betragter, hvordan 
strukturer og processer giver sig udslag i de territoriale forhold.

Som det kunne forventes, er mange oplysninger ikke sammen- 
lignelige i deres territoriale kontekst og ejheller regionalt op- 
delt forsåvidt angår Tyskland og dets nabolande. Det kan man  
på den ene side beklage som en mangel, men på den anden 
side er det p. g. a., at der ofte foreligger en hel del indikatorer,  
som er blevet indsamlet og sammenlagt på nationalt plan, alli- 
gevel muligt at identificere væsentlige ligheder og forskelle mel-
lem Tyskland og de tilgrænsende regioner. Regionale betragt- 
ninger for Forbundsrepublikken Tysklands areal og de tilgræn- 
sende regioner er den vigtigste faktor for de tyske nationale  
myndigheders territoriale monitorering, idet det er den eneste  
måde, hvorpå der kan gennemføres analyser, som er lands-
dækkende og samtidig regionalt differentierede. Men de re- 
gionale uddybninger, som modelregionerne har bidraget 
med m. h. p. nærværende udredning, viser imidlertid også,  
at der udover det store landsdækkende perspektiv desuden 
er behov for regionale og også meget lokalt fokuserede ana-
lyser. Disse bør indgå som en integreret del af den territoria-
le monitorering for Tyskland og dets tilgrænsende regioner.

I udredningens emnerelaterede kapitler behandles indikato-
rer, som er relevante for den grænseoverskridende territoriale  
monitorering – især indenfor territorial struktur, demografi, 
økonomi og arbejdsmarkedsforhold. Der er i den forbindelse 
overvejende tale om almindeligt tilgængelige basisindikatorer,  
som giver et billede af de territoriale strukturer. Disse data 
stilles som standard for det meste til rådighed af nationale og  
regionale statistikinstitutioner eller Eurostat. Velegnede data  
omkring territoriale interdependensforhold er – med få undta- 
gelser – ikke tilgængelige. M. h. p. også at kunne analysere og 
forstå territorialt grænseoverskridende interaktionsforhold er  

det i den forbindelse nødvendigt med en tydelig forbedring af  
dataindsamlingen og -tilgængeligheden på regionalt og lokalt  
niveau. Der er behov for innovative, internationalt sammenlig- 
nelige dataindsamlingsmetoder med en høj grad af detaljéring.  
Især modelregionerne har her peget på grænseoverskridende  
arbejdsmarkedsforhold som det vigtigste emneområde – for 
hvilket der imidlertid ikke eksisterer interdependensrelaterede  
data i en egnet form. At kunne vise grænsegængerrelaterede in- 
terdependensforhold v. h. a. énsartede og grænseoverskridende  
indsamlede data om bosteder og arbejdssteder vil være en 
kerneindikator for en permanent grænseoverskridende terri- 
torial monitorering. Yderligere vigtige emneområder, for hvil- 
ke der i høj grad er behov for interdependensrelaterede data, 
er handel, indkøbsture, brugen af serviceydelser, turisme- og 
fritidsaktiviteter, offentlig forsyning og forsørgelse samt helt 
generelt alt, hvad der har med transport og trafik at gøre.

Nærværende udredning viser tydeligt, at det grundlæggende  
informationsmateriale for en systematisk og omfattende græn- 
seoverskridende territorial monitorering endnu er meget spora- 
disk eller slet ikke eksisterer – især for niveauer, som ikke er na- 
tionale, men ét eller to trin lavere. Mange aktører er i de senere  
år blevet mere bevidste om disse mangler, og der er igangsat 
en række tiltag, f. eks. fra Europakommissionen, nogle statis-
tikmyndigheder i forskellige europæiske lande, fra ESPON, 
nogle transnationale sammenslutninger, fra MOT (Mission  
Opérationnelle Transfrontalière) i Frankrig, gennem nærværen- 
de MORO „Territorial monitorering af Tyskland og tilgrænsen- 
de regioner“ – og ikke mindst modelregionerne, som her sik-
kert indtager en pionérrolle i forhold til yderligere regioner.

En permanent grænseoverskridende territorial monitorering  
har sikkert behov for disse mangfoldige aktiviteter, men det er  
også nødvendigt med en systematiseret og mere vedvarende  
møde- og samrådsaktivitet blandt aktører fra den politiske 
planlægning samt fra forvaltnings-, statistik- og territorial-
forskningsinstitutioner – med netværk og bindende aftaler 
som resultat. Et eksempel på en sådan hensigt er Hambach-
Erklæringen fra 2017 omkring tysk-fransk samarbejde i grænse- 
regionerne, hvor man har nedfældet nødvendigheden af en 
grænseoverskridende territorial monitorering: „Vi ønsker at 
skabe forudsætningerne for grænseoverskridende dataud-
veksling samt en fri og gratis disponibilitet af harmoniserede 
datasæt i velegnede formater til gavn for arbejdet i grænse-
regionerne. Vi vil i den forbindelse især fortsætte med bl. a. at  
udvide og uddybe samarbejdet indenfor de geografiske infor-
mationssystemer (kartografisk visning af statistiske og andre, 
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især territoriale data). (...) Også samarbejdet mellem statistik-
myndighederne vil være med til at fremme en kohærent 
territorial udvikling. Ved permanent at stille grænseover-
skridende strukturdata til rådighed for politikere, erhvervs-
livet og befolkningen bidrager samarbejdet desuden til gen-
nemskuelighed og borgerinddragelse i et sammenvoksende 
grænseområde.“ (Hambacher Erklärung 2017, s. 17f).

Territorial monitorering er ikke „l‘art pour l‘art“, d. v. s. man 
gør det ikke bare for at gøre det, men for gennem aktiv hand- 
ling at generére informationer samt komprimere og behand- 
le disse på en analytisk måde. Politikere og beslutningstagere 
får derigennem på et tidligt tidspunkt indsigt i territoriale 
udviklinger, som er relevante for den politiske planlægning, 
plus at de får oplysning om, hvilken effekt gennemførte til- 
tag har (haft). Det gælder især for den grænseoverskridende 
territoriale monitorering, hvor bestemte udviklinger næppe 
kan forklares – og langt mindre styres på en koordineret  
måde – uden kendskab til situationen i naboregionerne. 
Grænseoverskridende territorial monitorering kan betragtes 
som en proces ‚i flere lag‘ eller på flere niveauer. I model-
regionerne for nærværende MORO har det vist sig, at det 
– udover at man får en forbedret viden og dermed en bedre 
forståelse vedr. processerne på den anden side af grænsen – 
er den fælles udvikling af regionale strategier, som retfærdig- 
gør de grænseoverskridende territoriale monitorerings- 
systemer. Observationer fra praksis viser på den ene side, 
hvilke vanskeligheder der måtte være, og på den anden side, 
at det går hurtigere at erkende udfordringer, er nemmere at 
udnytte synergivirkninger indenfor næsten alle emneområ-
der og går bedre med at opdyrke regionale økonomiske po-
tentialer, hvis man er fælles om tiltagene. Samtidig gives der 
i kraft af oplysende grænseoverskridende indikatorer bedre 
muligheder for at evaluere tiltag indenfor den europæiske 
regional- og strukturpolitik samt også for bedre at kunne 
udpege fælles udviklingspotentialer. 

Ser man på Tyskland som helhed, er der ikke nogen særlig ud- 
prægede territoriale handlingstilgange, hvilket hænger sam- 
men med, at hver delstat hat sig eget planlægningssystem. 
Den grænseoverskridende territoriale monitorering er såle- 
des først og fremmest hjemlet gennem loven om fysisk plan-
lægning (Raumordnungsgesetz) og ikke så meget gennem 
grænseoverskridende territoriale udviklingsstrategier med 
nabolandene. Dog således, at der her i den senere tid er blevet  
igangsat nogle tiltag, som det nu må gælde om at udvide for 
– analogt med de regionale aktiviteter – gennem handling at 

skabe ekstra legitimation for grænseoverskridende territori-
al monitorering på landsplan, altså for hele Tyskland.

I den forbindelse kan f. eks. nævnes den opdaterede version af  
de generelle målsætninger (räumliche Leitbilder, MKRO 2016),  
hvor især målsætningerne vedr. konkurrencedygtighed også 
har grænseoverskridende referencer. For at kunne inddrage de  
generelle målsætninger i konkret territorial handling er det  
nødvendigt, at der tilsvarende findes territorial information 
også ud over selve Forbundsrepublikkens areal. For det andet er  
fremtidskonceptet for det tysk-polske interdependensområde  
(Udvalget for fysisk planlægning, Ausschuss für Raumord- 
nung 2016) et initiativ, der skal give mulighed for at udvikle en  
grænseoverskridende territorial strategi med inddragelse af de  
nationale niveauer. Og her er der såvel i udviklingsperioden 
som også i forb. m. den praktiske gennemførelse behov for ter- 
ritoriale informationer m. h. p. at kunne analysere og moni- 
torere udviklingen. Derudover findes der eksisterende faglige  
planlægningstiltag fra andre myndigheder og afdelinger – hvor  
udviklingen af de transeuropæiske transportnet måske er det  
mest kendte område for politisk handling – som har et inter-
nationalt og dermed grænseoverskridende aktivitetsniveau 
og samtidig også tydelige territoriale implikationer.

Sammenfattende kan det konkluderes, at grænseoverskriden- 
de territorial monitorering vil få en stadig større betydning  
i et Europa, som vokser mere og mere sammen – hvilket man- 
ge aktører således også allerede har erkendt. Et intensiveret og  
systematiseret samarbejde mellem aktørerne er en nødven-
dighed m. h. p. en tydelig forbedring af den grænseoverskri- 
dende territoriale monitorering. Og der er behov for personer,  
som gennemfører territoriale analyser, opstiller planer og (po- 
tentielt) stiller datamateriale til rådighed. Tyskland – det land  
i Europa, som har flest naboer – kan her spille en central akti- 
verende og koordinerende rolle: Det gælder om „at overvin-
de grænser“ – også indenfor emnet territorial monitorering.
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