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Resumé 

Situationsbeskrivelsen tegner et billede af et område med rig natur, kultur og 

erhvervsliv, men med potentiale for øget adgang til allerede eksisterende natur og 

kultur og et varieret erhverv. Halsnæs-Gribskovs fokus på nedsættelse af CO2-

udleningen kan efterleves ved bl.a. at støtte bæredygtige erhverv, ren teknologi og 

genanvendelse generelt. I befolkningen er der en større andel af ældre og et mindre 

befolkningsfald frem mod 2020.  

Visionen for LAG Halsnæs-Gribskov er at øge attraktiviteten for erhverv, besøg og 

bosætning gennem et varieret erhvervsliv, tilgængelig kultur og natur og 

bæredygtige lokalsamfund. Visionen understøttes af mål og aktiviteter, som hver 

især har til hensigt at øge attraktiviteten indenfor hhv. besøg, erhverv og bosætning 

i området.  

Igennem LAG-perioden sikres innovation ved dannelsen af klynger og netværk med 

en åben tilgang, hvor viden indsamles og deles, hvilket også indebærer et 

samarbejde med allerede eksisterende erhvervsnetværk og klynger i området.   



 4 

 

A. Navn og adresse 

A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe:  

LAG Halsnæs-Gribskov 

A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by) 

Torupvejen 98, 3390 Hundested 

A.3 Aktionsgruppens e-mailadresse 

lag.halsnaes.gribskov@gmail.com 

A.4. Aktionsgruppens telefonnummer (hvis oprettet) 

B. Kontaktperson  

B.1. Formand:  

Peter Plant 

B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by): 

Torupvejen 98, 3390 Hundested 

B.3. Telefonnummer:  

47988016 

B. 4. E-mail:  

pepl@edu.au.dk 

C. Bilag 

C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udvikl ingsstrategi: 

Bilag 1  - Situationsbeskrivelse Halsnæs-Gribskov 
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D. Strategiens tilblivelse 

Forløb 

Strategiprocessen er gennemført ud fra participatoriske principper som beskrevet i 

LEADER-metoden. 

Den 10. september gennemførte LAG Halsnæs (programperiode 2007-2013) en 

inspirations- og evalueringstur for at besøge nogle af de projekter, der blev udført i 

perioden. Efterfølgende blev der holdt informationsmøde om den nye 

programperiode og invitation til stiftende generalforsamling. 

Den 17. september blev LAG Halsnæs-Gribskov dannet på en stiftende 

generalforsamling. Inspirationstur, informationsmøde og stiftende generalforsamling 

var annonceret på begge kommuners hjemmeside samt i den lokale presse. 

På baggrund af gældende retningslinjer for hhv. bestyrelse og koordinator er der 

indgået aftale mellem LAG-bestyrelsen og de to kommuner om, at begge kommuner 

indtil årsskiftet og forventeligt et par måneder ind i 2015 stiller sekretær- og 

koordinatorbistand til rådighed for at facilitere bestyrelsens arbejde med etablering 

og udvikling af LAG 2014 - 2020. 

Den første opgave for bestyrelsen har været at formulere og skrive 

udviklingsstrategi for LAG Halsnæs-Gribskov. Bestyrelsen ansatte til denne opgave 

konsulentvirksomheden Viventes, der har stor erfaring med strategisk udvikling for 

virksomheder og organisationer. Viventes blev valgt på baggrund af tilbud indhentet 

fra to konsulentvirksomheder.  

Den 3. november startede bestyrelsen strategiarbejdet med et forberedende møde 

med input fra en af MBBL-konsulenterne omkring ministeriets formelle 

indholdsmæssige rammer og krav til udviklingsstrategien. I forlængelse heraf 

samledes hele bestyrelsen og suppleanter den 5. november til konstituerende møde 

og en heldags café-workshop, hvor man i fællesskab udarbejdede  SWOT-analyse 

samt de overordnede rammer for strategiens vision, mål og aktiviteter.  
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I den efterfølgende periode udarbejdede formand, næstformand, kommunens 

koordinatorer og konsulentvirksomheden Viventes i en fælles skriveproces første 

udkast til udviklingsstrategien for LAG Halsnæs-Gribskov.  

Den 8. december mødtes den samlede bestyrelse og suppleanter igen for at foretage 

en kritisk granskning, give yderligere input og endeligt skabe konsensus om 

strategiens indhold. Bestyrelsens version bliver præsenteret og drøftet på et 

folkemøde den 12. januar 2015 med henblik på endelig tilretning og vedtagelse.  

Dette gav anledning til tilretninger, som endeligt blev godkendt på bestyrelsesmøde 

den 7. januar 2015. 

Den 12. januar blev strategien sendt til høring i de to kommuner for at sikre 

validiteten af baggrundsanalysen, samt sikre at strategien tager behørigt højde for 

synergien og samspillet med de to kommuners aktiviteter og indsatsområder.  

Den 1. februar 2015 er strategien sendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

for godkendelse i ministeriet. 

E. Situationsbeskrivelse 

Nedenstående er et kort sammendrag af situationsbeskrivelsen. For dybere indsigt i 

beskrivelsen, tal og statistikker samt kildehenvisninger henvises til bilag 2.  

Infrastruktur 

Halsnæs-Gribskov er placeret i den nordlige del af Sjælland og strækker sig ud i 

Isefjorden mod vest og støder op til Kattegat mod nord. De største byer i området 

er Frederiksværk, Hundested, Helsinge og Gilleleje. Halsnæs og Gribskov er et typisk 

bosætter- og pendlerområde, hvilket stiller krav til funktionsdygtigheden af 

infrastrukturen. I området er der et godt udbygget vejnet, men for pendlere og visse 

virksomheder opleves der trafikale problemer i forbindelse med ud- og indpendling til 

området. Dette problem kan måske afhjælpes gennem en mere intelligent brug af 

den eksisterende infrastruktur eller gennem en udbygning af denne, og dermed kan 

området gøres mere attraktivt for bosætning og erhvervsudvikling. 
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Langs dele af de største veje er der etableret cykelruter, men et netværk af sikre 

cykelstier er ikke fuldt. 

Uddannelsesmæssigt er der otte folkeskoler og to gymnasier samt erhvervs- og 

produktionsskolerne. 

Halsnæs-Gribskov har to færgeoverfarter og seks havne, der fungerer som 

fiskerihavne (med følgeerhverv) og oplevelseshavne for besøgende. 

Halsnæs-Gribskovs borgere er tilknyttet to hospitaler i henholdsvis Frederikssund og 

Hillerød. I fremtiden erstattes de to hospitaler af superhospitalet, Nyt Nordsjællands 

Hospital, i Hillerød, som ventes at stå færdigt i 2021. 

Natur 

Halsnæs-Gribskov er rig på natur og naturoplevelser og har mange naturgivne 

ressourcer. Begge kommuner i området har mange års erfaring med naturpleje og 

genoprettelse af fredede områder, heriblandt Halsnæs-Gribskovs Natura-2000 

områder. Yderligere forventes Folketinget at udpege en række områder, der i 

fremtiden forventes at blive en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. LAG 

Halsnæs-Gribskov ønsker at støtte bestræbelserne på at fastholde og udbygge disse, 

herunder at skabe balanceret adgang til områderne.  

Til rekreative formål er der gennem årene udviklet et net af vandre-, ride-, og 

cykelstier, men der mangler effektiv formidling og synliggørelse af disse etablerede 

stiforløb, så besøgende og indbyggere nemmere kan nyde godt af den rige natur. En 

anden udfordring er at få de eksisterende sti- og adgangsforhold til at hænge 

sammen, så man kan vandre naturligt fra den ene sti til den anden og dermed 

opholde sig flere dage i området med gode, let tilgængelige overnatningsmuligheder. 

I arbejdet med at ændre disse forhold kan et særligt fokus være at skabe langt bedre 

adgangsforhold for handicappede og gangbesværede besøgende. 

Klima 

De globale klimaudfordringer er mange, og ifølge Klimapanelet vil forandringerne især 

betyde højere temperaturer, vandstandsstigninger og flere ekstreme vejrsituationer, 
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hvilket kan komme til at påvirke flere områder langs kysten og de lavere liggende 

landområder. 

Halsnæs-Gribskov har underskrevet Naturfredningsforeningens klimaaftale, som 

indebærer en generel nedsættelse af CO2 udledningen, som i 2011 var 8,8 tons per 

indbygger – 0,3 % højere end gennemsnitsudledningen i Danmark. For at støtte 

bestræbelserne i CO2-nedsættelsen vil det være relevant at arbejde med udvikling af 

bæredygtige erhverv, ren teknologi og genanvendelse, reducering af unødig 

transport via delebiler og forbedring af togfrekvensen. Samt med innovative og 

kreative løsninger, inden for bolig, byggeri, infrastruktur m.v. 

Produktion af vedvarende energi indgår allerede som led i de kommunale 

udviklingsplaner, og der er potentiale for en langt større grad af lokal bæredygtig 

energiforsyning baseret på biomasse og sol- og vindenergi. Denne energi kan i 

fremtiden kobles til ladestationer for el-biler eller lignende integrerede løsninger til 

gavn for både borgerne og miljøet. 

Befolkning 

Befolkningstallet i Halsnæs-Gribskov er på 71.425, og det forventes at falde i 

perioden 2014-2020 med 0,62 %. 

Befolkningssammensætningen er aldersmæssigt præget af en relativt stor andel af 

ældre og en relativt lav andel i alderen 17-34 år. Der bør gøres mere for at holde de 

unge i området ved evt. at lave samarbejdsaftaler mellem erhverv og uddannelse, og 

ved at skabe initiativer, der bringer yderligere uddannelsesmuligheder til området.  

Et væsentligt gode i forhold til bosætning er imidlertid, at børnefamilier bosat i 

Halsnæs-Gribskov har et højere rådighedsbeløb, sammenlignet med andre områder 

tættere på København. Dette skal i synliggøres for at øge bosætningsattraktiviteten.  

Uddannelsesmæssigt tegner der sig et billede af, at en relativt stor del af borgerne i 

Halsnæs-Gribskov har grundskolens afgangseksamen og en efterfølgende 

erhvervsuddannelse, hvilket er flere end gennemsnittet for Danmark. Andelen af 

indbyggere med en lang videregående uddannelse er lavere end gennemsnittet for 

Danmark.  
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Endelig skal det bemærkes, at en stor del af befolkningen lever usundt med et stort 

indtag af fedt og sukker frem for frugt og grønt. Sammenlignet med resten af 

Danmark ryger en større andel af borgerne i Halsnæs-Gribskov hver dag, og der er en 

større andel af moderat overvægtige og svært overvægtige i området. 

Erhverv 

Erhvervsstrukturen i Halsnæs-Gribskov er præget af mange små virksomheder og 

færre mellemstore. Lidt over halvdelen af virksomhederne er 

enkeltmandsvirksomheder, og området bærer præg af mere traditionsbundne 

erhverv, som hovedsagligt fordeler sig på bygge & anlæg, handel samt landbrug, 

skovbrug & fiskeri. 

Erhvervet i Halsnæs-Gribskov har brug for at udvikle sig for at skabe nye 

arbejdspladser. Et eksempel er den spirende positive udvikling inden for 

oplevelsesøkonomi, der retter sig primært mod sommerhusbeboere og besøgende. 

Her ses et potentiale i udvikling af nye koncepter for lavteknologisk og bæredygtig 

turisme. Eksempelvis i form af udvikling af kystturisme (kystfiskeri, kajakture, surf og 

dykning), der kobler sig til de mange naturområder, kysten og den grønne omstilling 

generelt.  

Når det gælder erhvervslivet, er kommunerne allerede i gang med en række 

initiativer for at fremme erhvervsliv og øge antallet af arbejdspladser. Begge 

kommuner har etableret en fokuseret erhvervsservice, Halsnæs Kommune via F5 

Erhvervsservice Halsnæs Gribskov Kommune gennem etableringen af Erhvervscenter 

i Gribskov Kommune, der er etableret 1. januar 2015. LAG Halsnæs-Gribskov vil 

udnytte synergien mellem disse to erhvervs-servicecentre bla undersøges 

muligheden for at placere LAG koordinatoren i disse to enheder - og ved at bidrage 

til en positiv udvikling af virksomheders rammebetingelser i et bæredygtigt 

perspektiv. 

Kultur 

Halsnæs-Gribskov er kendetegnet ved et stærkt og mangfoldigt forenings- og 

kulturliv med tradition for at samarbejde på tværs af kommunale kulturinstitutioner 

og med mange involverede lokale ildsjæle. Særligt i sommermånederne skabes 
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mange events og festivaler inden for mad, musik, kultur, litteratur og kunst. Ved 

disse festivaler opstår et rigt og levende kulturliv, som bidrager til at gøre området 

mere attraktivt for besøgende og bosættere. Udfordringen er, at sommerperioden er 

kort, og at denne form for attraktivitet næsten er ikke-eksisterende i resten af året.   

Halsnæs-Gribskovs turisme- og besøgspotentiale bør optimeres ved at fokusere på 

at øge attraktiviteten hele året. Ved for eksempel at skabe attraktive kulturtilbud 

uden for sæsonen kan der holdes længere på sommerhusbeboerne og andre 

besøgende i området, og samtidig gøre det mere interessant at bosætte sig i 

området.  
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SWOT 

SWOT-analysen er gennemført som brainstorm og afspejler den største fælles 

mængde af styrker, svagheder, muligheder og trusler som bestyrelsen forstår dem. 

Den er struktureret ud fra de sammen overskrifter som er angivet for selve 

situationsanalysen og den er på ingen måde prioriteret, ligesom der forekommer 

divergente opfattelser af nogle forhold. 
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I nedenstående tabeller er foretaget en sammenfatning af SWOT’en der peger frem 

mod en mulig strategisk indsats inden for hvert analyseområde. 

 

Infrastruktur Styrker: 
Togforbindelser 
Stisystemer 
 

Svagheder: 
Motorvej 
Togdrift og bus 
Offentlig transport på 
tværs 
Vejforbindelser på tværs 
Skiltning 
Cykelstier 
Hjælp til unge 

Muligheder: 
Gode IT-muligheder 
Togfrekvens og 

forbindelser 
Lokale facebookgrupper  
  
Trusler: 
Offentlig planlægning 
Økonomi 
  

Intelligent udvikling af infrastrukturen der især har 
fokus på børnefamiliernes behov 

 

 

Natur Styrker: 
Kysområderne & 
Kystturisme 
Arresø  
Havne 
Skove 
Landskaber 
Nationalparken 
 

Svagheder: 
Synliggørelse og 
optimering af vandreruter 
og cykelstier 
Dårlige handicapforhold 
Dårlig adgang til 
naturområder 
Aktiviteter ved Arresø   
Intensivt dyrket landbrug 
Kysten er ikke tilpasset 
helårsturisme  

Muligheder: 
Synliggørelse og 

tilgængelighed 
Naturgenopretning 
Sammenhængende stier 
Brug af lokal natur  
”App”  
 
Trusler: 
Ingen naturstier = trussel 
mod området 
Dårlig handicapadgang 
Kyststrækninger 
nedbrydes 
 

Bedre adgangsforhold, sammenhæng og 
synliggørelse af de stedbundne naturressourcer for 
at udnytte naturpotentialet til at øge områdets 
attraktivitet over for besøgende og bosættelse 

Et særligt fokusområde kunne være handicappede 

Natur bevaring og genopretning 

Gode og alternative overnatnings muligheder for 
dem der bor i København og som gerne vil  tilbringe 
så meget fritid som muligt i naturlige omgivelser 
langs kysten mv. 
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Miljømæssige 
forhold 

Styrker: 
Fokus på biomasse 
Genbrugsstationer  
Økologi 
 

Svagheder: 
Spildevand i åbent land 
Intensivt dyrket landbrug  
 

Muligheder: 
Bæredygtig (Kyst) turisme 
Genbrug: Upcycling som 

socialøkonomisk 
virksomhed  

Bæredygtigt 
erhvervsudvikling 

Lokal sol- og bioenergi  
 
 
Trusler: 
Forurening 
Traditionelt landbrug = 
forurening   
Energiplanlægning: Forkert 
fokus 
Nej til vindmøller 
 

Miljømæssig bæredygtig udvikling af landbrug og 
andre erhverv 

Udvikling af genbrug 

Bæredygtig udvikling af energiforsyningen 

 

Erhverv Styrker: 
Fælles fødevareindkøb 
Turisme  
Samarbejde med Fishing 
Zealand 
Arealudlæg til erhverv  
Ingen dækningsafgift 
 

Svagheder: 
Mange 
enmandsvirksomheder 
Mangel på internationale 
virksomheder 
Arbejdspladser flytter 
Manglende CSR strategi 
 

Muligheder: 
Økologisk landbrug  
Bæredygtigt fiskeri  
Naturturisme 
Lokale fødevare  
Erhverv i landzonen 
Turismetiltag 
Iværksætteri 
App seværdigheder 
 
 
Trusler: 
Arbejdspladser flytter 
 
 

Facilitere de mindre virksomheder der er i området 
og som kan udnytte stedbundne ressourcer for 
fødevareproduktion og turisme 

Skabe iværksættermiljøer og hjælpe 
iværksættervirksomheder uden for de traditionelle  
erhverv og som ikke bliver hæmmet af 
adgangsforhold 

Aktivere de personbårne ressourcer som findes i 
området som mentorer for iværksættere og 
virksomhedsejere samt som advisorybords for 
eksisterende og nye virksomheder 
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Befolkning Styrker: 
Ressourcestærke borgere 
& pensionister  
Lokalt engagement  
Billige byggegrunde og 
boliger 
 

Svagheder: 
Færre børnefamilier  - flere 
ældre 
Mangel på billige lejeboliger 
Fraflytning  
Pendlerområde 
Lukning af institutioner  
 

Muligheder: 
Styrkelse af social 

sammenhængskraft 
Bladaktivitet 
Lokale organisationslokaler 
Styrkelse af lokalsamfund 
Styrke lokal identitet 
 
Trusler: 
Aldersfordeling 
Manglende fritidsaktiviteter 
Daginstitutioner + skoler 
Arbejdspladser 
Serviceniveau i kommunen 
 

Fokus på børnefamilier og deres behov 

Virtuelle og fysiske samlingspunkter der gør det let 
at finde sammen i sociale netværk  

Blandt andet som kompensation for pendlerlivet 

Evt. nedgang i indtjening kan kompenseres ved et 
udbygget deleøkonomi system 

Udvikling af alternative, billige og bæredygtige 
boformer 

Flere fritidsaktiviteter 

 

Kulturelle 
forhold 

Styrker: 
Esrum Kloster & Møllegård  
Søborg Slotsruin 
Tegners Museum 
Gjethuset 
Kulturel samråd 
Mange skjulte skatte 

Svagheder: 
Manglende koordinering  
Primært ”private” 
Mangel på frivillige  
Mangler engagement  
Kulturtilbud ligger meget 
spredt 

Muligheder: 
Lokale turistgrupper, der 

fremhæver 
seværdigheder i 
landskabet  

Kulturelle netværk 
Udvikling af kulturhuse 
 
Trusler: 
Frivillighed – Ildsjæle 
Foreningsdød 
Økonomi 
Politisk   
EU Centraliseringen: 
Fingrene er ”skåret” af 
fingerstrukturen  
 

Synliggøre eksisterende og nyskabende kulturelle 
attraktioner og gøre dem sammenhængende 

Fokus på uden for sæsonen skal gøre det attraktivt 
at besøge og bosætte sig i området uden for 
sommersæsonen 

Mobilisere lokale ildsjæle i det kulturelle arbejde 
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F. Vision, handlingsplan, mål, aktiviteter og 

forventede resultater 

F. 1 Vision  

Visionen for LAG Halsnæs-Gribskov er at øge attraktiviteten for erhverv, 

besøg og bosætning gennem et varieret erhvervsliv, ti lgængelig kultur 

og natur og bæredygtige lokalsamfund. 

F. 2 Mål 

Udviklingsstrategien rummer tre overordnede mål, som alle understøtter visionen. 

Inden for hvert område er der foretaget en afvejning, afgrænsning og prioritering ift. 

de LAG-midler, der er stillet til rådighed, og som skal nyttiggøres bedst muligt. 

Formuleringen af målene sigter samtidig mod EU’s 2020 flagskibsinitiativer, som 

intelligent vækst (digital dagsorden, innovation og unge), bæredygtig vækst 

(ressourceeffektivitet og industrialisering i en globaliseret verden) og inklusiv vækst 

(nye kvalifikationer og nye job samt en platform mod fattigdom). Endelig 

understøtter målene en fællesskabsfølelse og sammenhængskraft i lokalsamfundet 

gennem medborgeransvar og ved at bryde med ”os” og ”dem”. 

De overordnede mål er at: 

• Øge erhvervsattraktiviteten 

• Øge besøgsattraktiviteten 

• Øge bosætningsattraktiviteten 

 

Attraktivitet 

Attraktivitetsbegrebet er den røde tråd i samtlige mål og aktiviteter. Begrebet er 

hentet fra den norske Telemarksforskning. Det bliver i strategien brugt som en 

overordnet forståelsesramme til at skabe struktur og til at holde de generelle og 

overordnede udfordringer i landdistriktsudviklingen for øje - at skabe attraktivitet for 

besøgene, erhverv og bosættelse. Dermed stiller vi krav om, at alle aktiviteter i 
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strategien skal have en virkning eller effekt i forhold til mindst ét af de tre 

attraktivitetsområder. På den måde bliver attraktivitet et pejlemærke for de enkelte 

projekter og deres projektejere. 

Attraktivitet er i den Norske model defineret således: 

”Attraktivitet er en stedlig egenskap, som påvirker flyttestrømmen til et sted, enten 

ved at stedet tiltrekker seg næringsliv eller besøkende, som skaper arbeidsplassvekst 

og derigjennom innflytting, eller at stedet er attraktivt som bosted uavhengig av 

arbeidsplassutviklingen.”1 

Attraktivitet opstilles som tre indsatsområder, der i det rette samspil kan bidrage til 

at skabe vækst i Halsnæs-Gribskov: Erhvervsattraktivitet, besøgsattraktivitet og 

bosætningsattraktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Den norske model viser, hvordan de tre attraktiviteter i samspil er med til at skabe vækst i et 
område. 

 

                                         
1 Vareide, Kobro & Storm, 2013: Programteori for attraktivitet – sammendragsrapport, 

Telemarksforsking 
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I tilknytning til modellen for attraktivitet beskrives yderligere fire forhold og en 

række faktorer, der hver især er med til at skabe attraktivitet i et område: 

Omdømme, areal & bygning, faciliteter samt identitet & stedbunden kultur.  

 

Faktorer af betydning for områdets attraktivitet 

 Erhvervsattraktivitet 
 

Besøgsattraktivitet 
 

Bosætningsattraktivitet 
 

Omdømme 
 

Omdømme som sted at 
drive virksomhed 
 

Omdømme som sted 
at besøge 
 

Omdømme som sted at bo 
 

Areal & 
bygninger 
 

Industriarealer  
Lokaler 
Erhvervsparker 
 

Overnatningskapacitet 
Shelters 
Hoteller 
B&B 
Sommerhuslejearealer 
Sommerhuse 

Ledige boliger 
Byggegrunde 
Beliggenhed 
Priser 
 

Facil iteter & 
services 
 

Adgang til 
virksomhedsservice 
Serviceniveau i 
kommunen 
Adgang til kompetent 
arbejdskraft 
Forskning & udvikling 
Uddannelsesinstitutioner 
Synergieffekt med 
andre 
virksomheder/kontorer 
Transport og digital 
kommunikation 
 

Naturværdier og 
friluftsliv 
Naturens infrastruktur 
Kulturelle aktiviteter 
Sport og fritidstilbud 
Butikker 
Markeder 

Kommunal service: Skoler, 
institutionstilbud, læge osv.  
Kulturelle aktiviteter 
Sport-, fritids- og 
foreningstilbud. 
Naturværdier og friluftsliv 
Butikker 
Veje og cykel- og gangstier 
Adgang til digital 
kommunikation 
 
 

Identitet & 
stedbunden 
kultur 
 

Erhvervsnetværk 
Klynger 
Innovationsklima 
Samarbejde mellem 
erhvervsliv og kommune 
 

Gæstfrihed 
Servicemindedhed 
Samarbejdet mellem 
besøgserhverv og 
destinationsudvikling 
Lokale hos de lokale 
 

Lokal identitet  
Lokalt miljø 
Tolerance 
Gæstfrihed 
Udviklingskultur 
Samarbejdskultur 
 

Figur 2: Tabellen viser, hvilke faktorer der er med ti l at skabe kvalitet i relation ti l de 4 
forhold; Omdømme, Areal og bygninger, Facil iteter og services samt Identitet og 
stedbunden kultur. 
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Mål for erhvervsattraktivitet 

Målet er at styrke og understøtte små virksomheder og mikrovirksomheder i samspil 

med det omkringliggende samfund, der med en innovativ tilgang udvikler service, 

produktion og håndværk hvor genanvendelse og bæredygtig teknologi vægtes højt. 

Kvalificerende og kvantificerende delmål:  

1. Virksomheder i Halsnæs-Gribskov skaber en komparativ konkurrencefordel i 

form af en bæredygtig profil som gerne må bidrage til udviklingen af et mere 

grønt Halsnæs-Gribskov, hvor det er muligt. 

Mål for besøgsattraktivitet 

Målet er at gøre området mere attraktivt for besøgende ved at udbygge 

fundamentet for og kvaliteten af autentiske oplevelser og ophold, herunder også 

besøgsoplevelser for mennesker med funktionsnedsættelse.  

Kvalificerende og kvantificerende delmål: 

1. Flere overnatningsmuligheder. 

2. Oplevelsesmuligheder i naturen, kulturen og erhvervet. Bruge og sanse 

naturen og kulturen aktivt og interaktivt. 

3. Bespisningsmuligheder; udvikling af nye og etablerede restauranter/spisehuse, 

pop-up-restauranter i det åbne land. 

Mål for bosætningsattraktivitet 

Målet er at fastholde og tiltrække nye borgere gennem forbedrede rammebetingelser 

og intelligent udvikling af boligområder og infrastruktur.  

Kvalificerende og kvantificerende delmål: 

1. I 2020 er antallet af borgere i aldersgruppen 26 til 34 år stigende. 

2. Bosætningen i landsbyerne er styrket. Eksempelvis ved at skabe endnu flere 

udviklingsprojekter som f.eks. Økosamfundet Dyssekilde, Torup. 
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F.3 Aktiviteter og aktivitetsskema   

Aktiviteter for at opnå erhvervsattraktivitet 

• Støtte virksomheder, der arbejder med service, intelligente løsninger eller 

deleøkonomi inden for energi, genbrug, up-cycling, CO2-reduktion og ren 

teknologi. 

• Støtte projekter, der øger værdiskabelse i hele værdikæden for lokale 

fødevarer, håndværks- og produktionsvirksomheder blandt andet via 

producent-netværk. 

• Udvikle egentlige socialøkonomiske virksomheder og understøtte almindelige 

virksomheders indsats inden for særlige sociale og samfundsgavnlige forhold. 

Aktiviteter for at opnå besøgsattraktivitet 

• Udvikle faciliteter målrettet kyst- og søturisme 

• Udvikling af overnatningsmuligheder  

• Synliggørelse og udvikling af nye såvel som allerede eksisterende natur- og 

kulturoplevelser  

• Renovering og modernisering af overflødiggjorte bygninger, herunder 

udnyttelse af tomme landbrugsbygninger til alternative formål. 

Aktiviteter for at opnå bosætningsattraktivitet 

• Aktiviteter der fremmer dialog og bidrager til personligt engagement og 

medansvarlighed. 

• Støtte projekter, der intelligent styrker infrastrukturen og optimerer 

brugskapaciteten af denne, herunder den offentlige transport, delebiler og 

differentieret trafik, mødesteder og mødetidspunkter. 

• Støtte projekter, der optimerer udnyttelse af lokale ressourcer og skaber 

mere samarbejde mellem virksomheder og arbejdskraft. 

• Støtte projekter, der udvikler kreative iværksættermiljøer. 

• Støtte projekter, der skaber grobund for fysisk aktivitet. 
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Tværgående aktiviteter ti l sikring af innovation og kompetenceudvikl ing 

samt implementering efter LEADER-principperne 

Det planlægges yderligere at skabe en række tværgående aktiviteter for at sikre, at 

alle projekter udvikler sig i og bidrager til et idéskabende innovativt lokalmiljø på 

tværs af virksomheder, LAG medlemmer, borgere og offentlige institutioner. Målet er 

at etablere en bæredygtig platform for læring og udvikling gennem hele LAG-forløbet 

med det formål, at denne lokale platform for tværgående samarbejde fortsætter 

efter LAG-periodens ophør. Disse aktiviteter vil primært organiseres i form af 

netværk og klynger. 

Som redskab for de tværgående aktiviteter vil LAG’en udarbejde en 

kommunikationsstrategi ift. den skrevne og elektroniske presse samt for brugen af 

de sociale medier, som vil understøtte det tværgående arbejde yderligere på alle 

niveauer. 
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Erhvervsrettede 
mål og aktiviteter  
Aktiviteterne skal 
relatere sig til 
følgende temaer: 

• Etablering af nye og 
udvikling af 
eksisterende 
mikrovirksomheder og  
små virksomheder 

• Erhvervsrettede 
samarbejdsaktiviteter 
(netværk, klynger 
m.v.) 

Totale investeringer 

Projekternes samlede 
investeringer 

Erhvervsattraktivit
et 

Kroner % 
andel 

af 
total 

Antal 
pro-
jekter 

Antal 
beva-
rede 
job 

Målt 
som 
fultids-
job 

Antal 
nye job  

Målt som 
fultids-
job 

Værdiforøg-
elsen 

Målt i 
omsætning 
som følge af 
projektet  (kr.) 

Støtte virksomheder, 
der arbejder med 
service, intelligente 
løsninger eller 
deleøkonomi inden for 
energi, genbrug, up-
cycling, CO2-reduktion 
og ren teknologi. 

2.337.670 25% 4 1 1 600.000 

Støtte projekter, der 
øger værdiskabelse i 
hele værdikæden for 
lokale fødevarer, 
håndværks- og 
produktionsvirksomhed
er blandt andet via 
producent-netværk. 

2.337.670 25% 4 1 1 600.000 

Udvikle egentlige 
socialøkonomiske 
virksomheder og 
understøtte almindelige 
virksomheders indsats 
inden for særlige sociale 
og samfundsgavnlige 
forhold. 
 

2.337.670 25% 4 0 1 600.000 

*Overnatning 2.337.670 25% 4 1 1 600.000 

Total 9.350.680 100% 16 3 4 2.400.000 

*Målmæssigt hører overnatning til under besøgsattraktivitet, men er sat ind under erhvervsattraktivitet 
fordi den er virksomheds- og arbejdspladsskabende. 
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Mål og aktiviteter, der 
forbedrer 
rammevilkårene for 
udvikl ing af 
landdistrikterne  

Aktiviteterne skal 
relatere sig til følgende 
temaer: 
• Basale serviceydelser  
• Byfornyelse og 

bevarelse af 
kulturarven 

 
 
 
Totale investeringer 
Projekternes samlede 
investeringer 

Besøgsattraktivitet Kroner % andel 
af total 

 
 
 
Antal 
projekter 

 
 
 
Befolkning i 
landdistrikterne, der 
får fordel af 
aktiviteterne 
 
Antal personer 

Udvikle faciliteter målrettet 
kyst- og søturisme 
 

3.584.427 
 

33,3% 2 500 

Synliggørelse og udvikling af 
nye såvel som allerede 
eksisterende natur- og 
kulturoplevelser  
 

3.584.427 
 

33,3% 1 2500 

Renovering og modernisering 
af bevaringsværdige 
bygninger, herunder 
udnyttelse af tomme 
landbrugsbygninger til 
alternative formål. 

3.584.427 
 

33,3% 3 1000 

Total 10.753.282 100% 6 4000 

 
Tabel fortsættes på næste side!
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Bosætningsattraktivitet     

Støtte aktiviteter der fremmer 
dialog og bidrager til personligt 
engagement og 
medansvarlighed 
 

896.107 16,7% 1 2500 

Støtte til projekter, der 
intelligent styrker 
infrastrukturen og optimerer 
brugskapaciteten af denne, 
herunder den offentlige 
transport, delebiler og 
differentieret trafik, 
mødesteder og 
mødetidspunkter. 
 

896.107 16,7% 1 2500 

Støtte projekter, der optimerer 
udnyttelse af lokale ressourcer 
og skaber mere samarbejde 
mellem virksomheder og 
arbejdskraft. 

896.107 16,7% 2 100 

Støtte projekter, der udvikler 
kreative iværksættermiljøer. 
 

896.107 16,7% 1 50 

Støtte projekter der skaber 
grobund for fysisk aktivitet. 
 

896.107 16,7% 3 400 

Tværgående aktiviteter til 
sikring af innovation og 
kompetenceudvikling samt 
implementering efter LEADER-
principperne 

896.107 16,7% 1 250 

Total 5.376.641 100% 9 6300 

Bemærkninger: Til de rammeskabende aktiviteter er der yderligere budgetteret med en gennemsnitlig 
30% medfinansiering (beregnet i fht. støttebeløbet)  fra fonde, offentlig og privat virksomhed. 
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G. Andre planlagte mål og målsætninger 

G.1. Beskriv her eventuelle andre mål og målsætninger, som 

aktionsgruppen planlægger, men som ikke søges medfinansieret under 

Landdistriktsprogrammet 

LAG-bestyrelsen har truffet beslutning om at se positivt på at inddrage Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogram 2014-20, når detaljerne om programmet forventeligt 

offentliggøres sommeren 2015. Gribskov Kommune er udpeget til 

fiskeriindsatsområde, men ikke Halsnæs Kommune. LAG-bestyrelsen er i den 

forbindelse i dialog med MBBL med henblik på at udrede, hvorfor Halsnæs Kommune, 

med de substantielle fiskeriaktiviteter i Hundested og Lynæs og landingerne fra 

Arresø, ikke er blevet udpeget." 

H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens 

gennemførelse  

H.1 LEADER-principperne og hvordan principperne kan forbedre 

mulighederne for at opfylde strategiens vision og mål 

LAG Halsnæs-Gribskov vil forfølge LEADER principperne. Primært ved at 

iværksætte de ovenfor beskrevne Tværgående aktiviteter. 

Netværk 

Vi vil søge at skabe et kreativt LAG-miljø, hvor et antal netværk bliver platforme for 

videndeling, læring og innovation. I netværkene skabes der udvikling gennem nye 

banebrydende ideer, til løsning af vores udfordringer. I mødet på tværs af borgere, 
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LAG medlemmer, erhvervsorganisationer, projektejere, LAG-bestyrelsesmedlemmer 

og kommunerne. 

Netværkene kan for eksempel etableres med udgangspunkt i de tre overordnede mål 

for attraktivitet som den indholdsmæssige ramme. Men der kan også efter behov 

etableres flere eller helt andre netværk, som illustreret i nedenstående model. 

Modellen viser, at der mellem netværkene kan være større eller mindre overlap i den 

betydning, at ét projekt kan bidrage til attraktivitet på flere områder. Desuden er der 

mulighed for at nye eller eksisterende netværk interagere med og bliver en del af 

LAG-netværkene.  

 

 

Netværkene faciliteres af LAG’en og dermed sikres buttom-up processen, samt at de 

participatoriske principper i LEADER metoden anvendes. Den tværgående 

netværksmodel fordrer en helhedsorienteret tankegang, og det er her det lokale 

ejerskab forankres, fordi alle borgere i Halsnæs-Gribskov inviteres til at deltage.  

 

Klynger 

Kommunerne er i forbindelse med deres erhvervsinitiativer er der fokus på 

erhvervsklynger i Halsnæs og Gribskov. LAG’en vil først og fremmest søge 

samarbejde med de eksisterende klynger ved at henvise projektvirksomheder til at 
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deltage i disse. Derigennem vil der skabes synergi i form af videnspredning, læring og 

udvikling mellem LAG-projektvirksomhederne og andre virksomheder i klyngerne. 

Den Maritime klynge i Hundested er et godt eksempel på en lokal tværgående klynge 

af bådebyggere, fiskere, bryggere, kunsthåndværkere, turisterhverv, 

kulturinstitutioner og restauranter, der tilsammen har skabt et interessant, kreativt 

oplevelsesrum for besøgende på Hundested Havn. Det har betydet, at Kulturhavnen 

nu tiltrækker unge kreative ildsjæle, nye lærepladser, erhverv og skaber jobs. 

 

Innovation 

For at finde alternative og innovative løsningsmodeller, der potentielt ligger uden for 

vores egen livsverden og forståelse, vil LAG Halsnæs-Gribskov arbejde med åbne 

innovationsprocesser, der erfaringsmæssigt er de mest værdiskabende og oftest når 

højeste niveau af innovation. Åbne innovationsprocesser vil samtidig understøtte og 

mobilisere initiativer fra græsrødder og andre interessenter, som kommer til at 

bidrage til at skabe banebrydende inspiration til ny vækst.  

Netværkene er vigtige i denne sammenhæng, eftersom de bliver rammen for, at de 

åbne innovationsprocesser initieres og finder sted. Erhvervsklyngerne vil tilsvarende 

skabe en åben innovationsramme for virksomhederne, der deltager i disse.  

 

Yderl igere aktør- og interessentinddragelse 

Ud over netværkene vil vi søge at etablere aktør- og interessentinddragelse ved brug 

af sociale medier og andre redskaber. Det vil blandt andet ske ved at: 

• Oprette facebookgrupper til medlems- og borgerdialog. 

• Oprette hjemmeside med generel LAG information, aktivitetskalender, mv.   

• Inddrage endnu flere borgere og virksomheder i LAG-aktiviteterne ved brug af 

nyhedsformidling i lokalpressen. 

• Inddrage interessenter i form af lokale organisationer, foreninger, samt 

offentlige institutioner ved målrettet at tage kontakt og oprette dialog, når 
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projektaktiviteter kalder på deres viden, erfaringer og deltagelse, såvel som 

for at sikre koordinering med igangværende aktiviteter. 

• Inddrage kommune og region, når konkrete projekters udførelse vedrører 

deres særlige ressortområder og ekspertise. 

• Afholde folkemøder, hvor alle netværk og øvrige interessenter mødes for at 

deltage i en dialog om visionen, det overordnede udviklingsperspektiv samt 

status på kommende, igangværende og afsluttede LAG-projekter. På 

baggrund af disse møder tilpasser LAG-bestyrelsen sin strategi, sætter mere 

specifikke mål for den kommende periode og reviderer sine handlingsplaner i 

overensstemmelse hermed. 

 

H. 2 Aktionsgruppens organisering, beslutnings- og 

evalueringsprocedurer 

Med bestyrelsen som overordnet ansvarlig for, at LAG-udviklingsstrategien 2014-

2020 gennemføres og opfylder visioner og mål, opbygges der følgende 

organisationsstruktur til at håndtere det daglige samarbejde, samt til at håndtere 

beslutnings- og evalueringsprocedurer. 
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Gennemførelse af bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder afholdes 10 gange i 2015. Herefter mindst 4 gange årligt. 

Formålet med møderne er at sikre, at implementering af strategien følger den 

handlingsplan, som bestyrelsen har lavet på baggrund af strategien. Desuden er 

formålet at løse de opgaver, der er pålagt bestyrelsen jf. vedtægterne. 

 

Jobbeskrivelse for koordinator, ansættelsesforhold og bestyrelsens 

arbejdsgiverfunktion over for koordinator 

Bestyrelsens arbejdsgiverfunktion 

Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar og ansætter og afskediger personale i LAG 

Halsnæs-Gribskov. 

 

Jobbeskrivelse  

Koordinator er operativ tovholder for LAG Halsnæs-Gribskov. Overordnet er det 

koordinatorens opgave og ansvar at sikre implementering af bestyrelsens strategi 

ifølge handlingsplanerne for denne, samt at administrere LAG Halsnæs-Gribskov efter 

de af ministeriet givne rammer og vilkår. 

Koordinatoren skal forestå administration og vurdering af projektansøgninger samt 

lave indstillinger til bestyrelsen. Koordinatoren initierer og faciliterer 

netværksgrupper og klynger på en måde, der sikrer, at LEADER-principperne skaber 

effekt. Koordinatoren repræsenterer, sammen med formanden, LAG udadtil og sikrer 

samarbejdet med virksomheder, organisationer og offentlige samarbejdspartnere 

samt LAG-koordinatorerne. Endelig er det koordinators opgave at søge viden og 

input uden for LAG’ens område, herunder viden fra forskningsinstitutioner i ind- og 

udland. 

 



 29 

 
Ansættelsesforhold 

Koordinatoren ansættes på fuld tid og efter overenskomstmæssige forhold. LAG 

Halsnæs-Gribskov vil udnytte synergien mellem de to erhvervs-servicecentre i 

området bl.a. ved at placere LAG koordinatoren i disse to enheder. 

Ansættelsesprocessen forventes at pågå i 1. kvartal 2015 med ansættelse senest 1. 

april. 

 

Procedure for administration af driftsmidlerne og af projektmidlerne. 

Skal sikre habil itet i bestyrelsen og koordinatorens arbejde. 

Driftsmidlerne for foreningen udspecificeres af koordinatoren i et budget, der tager 

udgangspunkt i de mål og aktiviteter, som strategien og handlingsplanerne beskriver, 

og som godkendes af bestyrelsen. Alle afholdte udgifter godkendes af formanden og 

kasserer, og bilag attesteres af formanden. 

Projektmidlerne administreres ud fra den fordelingsnøgle, der er beskrevet i 

strategien og på baggrund af bestyrelsens godkendte projektansøgninger. Alle 

anmodninger om projektudbetalinger attesteres af koordinator og formand i 

fællesskab. I tilfælde af at den ene eller begge parter er inhabile, attesteres 

anmodningen af næstformand, hhv. et af bestyrelsen udpeget medlem. 

 

Sikring af gennemsigtighed ved de valgte prioriteringskriterier og 

pointsystemer ti l brug ved vurdering af indkomne projektansøgninger. 

De i strategien besluttede prioriteringskriterier og pointsystemer til brug ved 

vurdering af indkomne projektansøgninger offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Herunder den samlede bevillingsramme til de enkelte mål- og indsatsområder jf. 

bestyrelsens prioriteringer i strategien. 
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Sammenhæng ti l kommuners og regions udvikl ingsplaner og ti ltag 

Strategien tager udgangspunkt i analysen af området, som baseres på kommunernes 

data og udviklingsplaner tillige med data fra andre relevante kilder. Det er hensigten, 

at LAG-aktiviteter og projekter gennemføres i overensstemmelse med kommunernes 

specifikke indsatser og rammevilkår for at opnå synergi med disse. 

I tilblivelsesprocessen har strategien været sendt til godkendelse i henholdsvis 

Halsnæs og Gribskov kommuner samt Vækstforum Hovedstaden og Region 

Hovedstaden for at sikre, at strategien, hvor det er muligt, understøtter 

kommunernes prioriterede indsatsområder for den lokale udvikling.  

LAG Halsnæs-Gribskov forbeholder sig dog mulighed for at godkende og iværksætte 

projekter, der ikke umiddelbart er i fuldstændig overensstemmelse med 

kommunernes strategier og indsatser, hvis det drejer sig om projektideer, der 

potentielt kan opnå et højere niveau af innovation. 

 

Overvågning og evaluering af udvikl ingsstrategiens gennemførelse 

LAG bestyrelsen følger og monitorerer de støttede projekter. Det gøres med 

udgangspunkt i de mål og aktiviteter, som er beskrevet i strategien. I praksis er det 

en opgave, der udføres af koordinator med reference til bestyrelsesformanden og 

bestyrelsen. 

 

Sikring af nødvendig viden og kompetencer 

LAG Halsnæs-Gribskov vil som borgerdrevet aktionsgruppe sikre den nødvendige 

viden og kompetencer ved brug af åbne innovationsprocesser. En del af 

forudsætningen for åben innovation er, at der indhentes ny viden og erfaring inde fra 

systemet Halsnæs-Gribskov selv og uden for systemet. 

Først og fremmest er fokus, at der skabes vidensinput, som bidrager til ideudvikling 

og innovation inden for hvert af de tre indsatsområder; besøgsattraktivitet, 

erhvervsattraktivitet og bosætningsattraktivitet. Der vil indledningsvis være brug for 
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viden på et mere overordnet niveau for at udvikle en fælles forståelse af de 

grundlæggende problemer, udfordringer og specielt de muligheder, som knytter sig 

til landdistriktsudviklingen. 

Dernæst vil det eventuelt være relevant at hente viden på specifikke 

udviklingsområder for at forstå disse i dybden. Det kan for eksempel være viden i 

forbindelse med intelligent udvikling og brug af områdets infrastruktur eller viden om 

naturgenopretning med henblik på bedre adgangsforhold for særligt handicappede 

besøgende. 

I opstartsfasen skal særligt LAG-bestyrelsen bearbejde de udfordringer, 

problemstillinger og løsningsmodeller, der i et udviklingsmæssigt perspektiv knytter 

sig til landdistriktsudviklingen. Vi ser denne fælles videns- og kompetenceudvikling i 

bestyrelsen som en nødvendighed for at sikre, at bestyrelsen forbliver en dynamisk 

og kreativ enhed, der er i stand til at perspektivere LAG-arbejdet, skabe helhed og 

sammenhæng i projektet samt initiere innovative løsningsmodeller. Hvis projekterne, 

der gennemføres under LAG-ordningen, skal være innovative, må bestyrelsen selv 

være en del af denne tankegang. Videns- og kompetenceudviklingsaktiviteter 

gennemføres som LAG-projekter, hvor bestyrelsen selv er projektholder. 
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I.1 Finansiering af strategien og tidsplan 

Finansiering 

Budget pr. år i projektperioden 2015. 
 
 Driftsmidler Projektmidler 

 Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter 

LAG 549.631  2.337.670  

Løn koordinator  -480.000   

Kontorhold  -9.631   

Husleje  -10.000   

Kurser og møder  -20.000   

Revision  -15.000   

Nyanskaffelser  -15.000   

     

Indsatsområder     

Besøgsattraktivitet 

(40%) 

   -935.068 

Erhvervsattraktivitet 

(40%) 

   -935.068 

Bosætningsattraktivitet 

(20%) 

   -467.534 

Total 549.631 --549.631 2.337.670 -2.337.670 
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J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger ti l 

ti lskud 

J.1. Prioriteringskriterierne er endnu ikke beskrevet. Vi afventer for dette afsnit, at 

ministeriet fremkommer med nye retningslinjer. 

K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser 

K.1. Eventuelle bemærkninger og overvejelser 
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L. Underskrifter 

(skal underskrives af ansøger/formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening - tegningsret) 

Formandens navn  (blokbogstaver): 

Peter Plant 

Formandens underskrift: 

 

Dato: 

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har 

modtaget andre EU-tilskud til projektet, samt at jeg ikke har fortiet 

oplysninger af betydning for sagens afgørelse. 

Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): 

Rikke Njust 

Bestyrelsesmedlems underskrift: 

 

Dato: 

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har 

modtaget andre EU-tilskud til projektet, samt at jeg ikke har fortiet 

oplysninger af betydning for sagens afgørelse. 

Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): 

 

Bestyrelsesmedlems underskrift: 

 

Dato: 

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har 

modtaget andre EU-tilskud til projektet, samt at jeg ikke har fortiet 

oplysninger af betydning for sagens afgørelse. 

 


