BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV
Generalforsamling den 27. april 2016
Perioden maj 2015 – april 2016
En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder, foreninger og
organisationer og de lokale myndigheder. Integreret LAG Halsnæs-Gribskov har 117 medlemmer og en
bestyrelse, der består af 15 personer som repræsenterer de nævnte socioøkonomiske grupper; lokale
borgere (Ole Santon, Gribskov og Hans Garde og Torben Langendorff-Christensen, Halsnæs), lokale
virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger (mig, Peter Plant, Halsnæs), lokale maritime
virksomheder m.v. (Børge Sørensen og Jørgen Petersen, Gribskov), lokale natur-, miljø-, kultur- og
fritidsforeninger (næstformand Rikke Njust, Jakob Madsen, Leif Jakobsen, Gribskov og Lis Andersen,
Halsnæs), samt Brian Lyck Jørgensen og Morten Rohde Klitgaard, udpeget af Gribskov Kommune og
kasserer Henrik Nielsen og Erik Petersen, udpeget af Halsnæs Kommune. Region Hovedstaden har afstået
fra at deltage med et medlem. Derfor fungerer bestyrelsen med 14 medlemmer.

Vi har arbejdet med tre store temaer i det forløbne år, fra sidste generalforsamling til nu.
1. Vi har oprettet en integreret LAG, dvs. har tilføjet en FLAG ordning i Gribskov til vores virke
2. Vi har indstillet midler til uddeling ift LAG projekter
3. Vi har arbejdet politisk mhp at fastholde den nationale LAG-bevilling fra 2017 og fremefter
Vi har derudover taget de første skridt i det internationale samarbejdsfelt og ift at løbe netværksarbejde i
gang sammen med fødevareproducenter og -foreninger i området.

Ad 1. Oprettelse af integreret LAG Halsnæs Gribskov
Det forgangne år har ligesom det forrige år været præget af, at vi har skullet etablere rammerne for vores
arbejde.
Gribskov Kommune er udpeget til at kunne oprette en Fiskeri LAG (FLAG), med udgangspunkt i Gilleleje
havn.
En FLAG er en fiskeri-aktionsgruppe bestående af et lokalt partnerskab mellem borgere, lokale
virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder. En FLAG kan fordele penge til projekter til udvikling af
den maritime økonomi, der b.la. understøtter erhvervsudvikling og skaber lokale arbejdspladser.

På sidste ordinære generalforsamling fremsatte bestyrelsen et forslag til vedtægtsændringer, der skulle
gøre det muligt at oprette en integreret LAG Halsnæs-Gribskov, så LAGen også kunne omfatte en FLAG
ordning i Gribskov.
Uanset at forslaget blev enstemmigt vedtaget af de 40 deltagere på generalforsamlingen, kunne det ikke
vedtages endeligt, da dette kræver tilstedeværelse af 2/3 af foreningens medlemmer (på daværende
tidspunkt 108).
Foreningen indkaldte derfor til en ny generalforsamling, hvor forslaget kunne forelægges. Den
ekstraordinære generalforsamling i LAG Halsnæs-Gribskov var samtidig den stiftende generalforsamling i
Integreret LAG Halsnæs-Gribskov.
Den 15. april 2015 blev der afholdt introduktionsmøde om FLAG i Gilleleje med deltagelse af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter og den 27. april 2015 blev der afholdt et partnerskabsmøde i Gilleleje.
Den 27. maj 2015 blev der afholdt informationsmøde om FLAG, og den ovennævnte generalforsamling,
hvor bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Vi valgte Børge Sørensen og Jørgen Petersen
ind i bestyrelsen som FLAG medlemmer.
Vi er herefter både en LAG og en FLAG, og skal kalde os ’integreret’ LAG Halsnæs-Gribskov.
Informationsmødet og den stiftende generalforsamling blev annonceret i den lokale presse i begge
kommuner og alle LAGs medlemmer blev inviteret direkte.
Bestyrelsen gik herefter i gang med at udarbejde en udviklingsstrategi for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov.
Udviklingsstrategien skulle, udover at omfatte den allerede vedtagne strategi for landdistriktet i de to
kommuner, også omfatte også en strategi for Gribskovs maritime område.
Vi har (med Cowis hjælp) gennemført en række fokusinterviews, og den 11. juni blev der afholdt en caféworkshop i Gilleleje, med repræsentanter for fiskeriet, følgeerhvervet, turismeindustrien,
erhvervsorganisationer og LAG bestyrelsen. Her blev en SWOT-analyse gennemført, og de overordnede
rammer for strategiens vision, mål og aktiviteter blev udarbejdet.
Den 3. juli 2015 blev strategien sendt til godkendelse i 14 dage hos alle medlemmer af LAG HalsnæsGribskov.
På grund af folketingsvalget var vi nødt til at sætte arbejdet i bero frem til årsskiftet.
Den 11. januar 2016 blev strategien sendt til godkendelse i 14 dage i Halsnæs og Gribskov Kommuner,
Vækstforum, Regionsrådet og Region Hovedstaden. Den 24. februar drøftede bestyrelsen bemærkningerne
til strategien, og den 30. marts blev strategien godkendt endeligt i bestyrelsen, og sendt til godkendelse i
Erhvervsstyrelsen.

Ad 2. Uddeling af LAG og FLAG midler
I det forløbne år har vi indstillet LAG midler til støtte for perspektivrige projekter, som skaber udvikling
inden for de tre Bér; beskæftigelse, besøg og bosætning i vores område.
Vi har modtaget 22 ansøgninger og indstillet 9 af dem. Vi har indstillet 7 ansøgninger i 2015, og de er alle
blevet godkendt i Erhvervsstyrelsen, plus to i år.
Vi har i alt indstillet projekter for 3 mio. kr. indtil videre, fordi vi har taget hul på midlerne afsat i 2016.

Vi har haft 2.337.670 kr. til fordeling i 2015 og heraf har vi indstillet for 2.337.661 kr., en forskel på 9 kr. Af
2016 midlerne, som er på 2.284.541 kr., har vi fordelt 700.000 kr.
Vi sætter en dyd i bruge de penge, vi har til rådighed. Vi ønsker at pengene, som er afsat til vores område,
også bruges her. Derfor er vi også nøjeregnende med, at projekterne vi støtter virker realiserbare, bla ift
den nødvendige medfinansiering.
Vi har indstillet 5 erhvervsprojekter/beskæftigelsesprojekter, 3 besøgsprojekter og 1 bosætningsprojekt.
Ingen af projekterne er afsluttet endnu.
Der er opmærksomhed på, om vi fordeler projekter og penge nogenlunde ligeligt i de to kommuner. Vi
lægger vægt på at støtte de bedste projekter. Det er i praksis blevet til en fordeling med 5 projekter i
Halsnæs og 4 i Gribskov Kommune.
ANSØGNINGER INDSTILLET AF LAG Halsnæs-Gribskov i 2015-16
NR

PROJEKT
1.1.15 Rabarbergården lokal fødevareprod.

ANSØGER
Louise Køster

1.2.15 Center for Overfladebehandling
1.3.15 Esrum liveable oplevelsesrum
1.4.15 Inkubator/væksthotel for iværksættere

Hundested Bådeværft (Mostel Byg, Egeværk)

2.1.15 Mad og Mennesker (Grønnessegård)
2.2.15 Cruise- og oplevelsesfaciliteter
MS Frederikke restaurering og
2.3.15 formidling af historisk fortælling

Mad og Mennesker ApS
Hundested Havn I/S

1.1.16 Propellen - inkubationshus
1.2.16 Renovering af fiskermole i Tisvildeleje

Hundested erhverv

Fonden Esrum Kloster og Møllegård
Gribskov Erhvervscenter A/S

Arresøfarten
Tisvildeleje Moles Venner
I alt

BUDGET
1.589.000
819.321
490.000
310.000
2.000.000
1.200.000
500.000
2.100.000
2.500.000
11.508.321

INDSTILLET LAG
550.000
409.661
245.000
100.000
500.000
350.000
183.000
400.000
300.000

TILSAGN ERST
ja
ja
ja
ja
ja
ja

INDSATS
erhverv
erhverv
besøg
erhverv
erhverv
besøg

KOMMUNE
G
H
G
G
H
H

ja
afventer
vilkår

besøg
erhverv
bosætning

H
H
G

3.037.661

Vi har i 2015 fået et nyt prioriteringssystem, hvorefter vi skal give projekterne karakter efter nogle
forudbestemte prioriteringskriterier, som Erhvervsstyrelsen på forhånd har prioriteret med en vægt på 55
%. Bestyrelsen har besluttet en prioritering, hvor projekter, der lever op til vores udviklingsstrategi får en
relativ høj score, og vi finder det væsentligt, at vores strategi fortsat er bestemmende for, om man kan
opnå tilsagn til et projekt.
Grundet forsinkelsen i FLAG opstarten, har vi endnu ikke haft mulighed for at uddele FLAG midler i
Gribskov. Men det starter nu, og vi har en ansøgningsfrist i år, og den falder sammen med LAG
ansøgningsfristen, den 15. august. Vi har ret mange FLAG midler både i år og næste år, lidt over en mio. kr.
(1.070.588 kr.).
Vi har udsendt 6 nyhedsbreve til medlemmerne. På vores facebook side poster vi nyheder om vores og
andre muligheder for at søge penge til projekter.

Ad 3. Varslet reduktion af LAG midlerne
Regeringen ønsker at skabe et’Danmark i balance’ og skabe et mere lige samfund i ’Hele Danmark’.
Landbrugspakken tilgodeser landbruget. Men desværre tages de midler, som skal finansiere denne indsats,
fra andre indsatser som ligger indenfor landdistriktsprogrammet, herunder fra LAG. Det er den forkerte vej
at gå.
Den 8. december 2015 inviterede Troels Lund Poulsen alle LAGernes formænd til møde i ministeriet. Her
roste han den indsats LAGerne gør, og den forskel vores arbejde skaber i landdistrikterne.
Samtidig var der forhandlinger om finansiering af landbrugspakken i gang. Juleaften fik vi således nyheden
om, at vores LAG midler ville blive beskåret med 30 % fra 2017.

Det har vi været meget utilfredse med – og det har vi givet udtryk for i bla lokale medier. Vi mener, at dette
er en politik, som ikke skaber et Danmark i balance. LAGerne gør et stort stykke frivilligt arbejde, og vi
skaber vækst og udvikling i det såkaldte ’Udkantsdanmark’. I sidste landdistriktsprograms periode (2007-13)
er der eksempelvis skabt over 2000 nye arbejdspladser. Det gør landbruget ikke.
På denne baggrund har 2 af de i alt 27 LAG-formænd har bebudet, at de vil gå af. De finder ikke, at arbejdet
vil stå mål med resultatet med det reducerede budget, også taget ordningens ikke helt ubetydelige
administrationsmæssige bureaukrati i betragtning.
Jeg vil ikke kaste håndklædet i ringen, og vi i bestyrelsen er i stedet gået aktivt ind i at give regeringen et
politisk og sagligt begrundet modspil.

Internationalt samarbejde
Vi har den 9. juli haft besøg af en delegation fra det rumænske Ministry of Agriculture and Rural
Development. En større delegation besøgte os på Dyssekilde Station, Torup i Halsnæs. Det viste sig, at de
havde en ret lille faktuel interesse i at se og høre om LAG projekter. Men større interesse i at høre om LAGadministration. Et besøg i LAG-administrationen i Nykøbing F havde således været mere relevant.
Vi har modtaget en henvendelse fra GAL Sicilien, der gerne vil samarbejde med vores LAG om at udvikle
kyst- og lystfisker turisme. Erhvervsstyrelsen har fjernet de særlige midler, der hidtil har været til opstart af
internationale kontakter, så vi har meddelt Sicilien, at vi er positive over for et samarbejde, men at de må
stå som ’lead’-country. Vi er fortsat i en indledende og noget afventende fase.

Netværksarbejde
Vores vedtægter tilsiger bla at vi skal ’fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer’. Bestyrelsen
har på denne baggrund besluttet at facilitere et netværk på tværs af de to kommuner, og vi har valgt at
koncentrere os om netværksdannelse inden for lokale fødevareproducenter og –forarbejdere.
Vi har derfor holdt indledende møder med de to lokale foreninger Spisekammer Halsnæs og Gribskov
Spisekammer, foreningen Smag på Nordsjælland, et antal projektpersoner og Nordsjællands
Landboforening. Vi er fortsat i den indledende fase på dette område.

Fremtiden
Vi glæder os til at arbejde videre, og at indstille både LAG og FLAG midler til uddeling fremover. Vi satser på
at holde liv i vores ’fødevare’ satsning og nogle internationale kontakter.
Vi kæmper videre ift udvikling af landdistrikterne i en bred betydning jf bemærkningerne ovenfor om den
påtænkte perspektivløse beskæring af LAG-midler fra 2017. Dette tema vil givetvis være centralt ved mødet
2.maj 2016 mellem LAG formændene og minister Troels Lund Poulsen.
Udvalget for Landdistrikter og Øer har inviteret os med til en offentlig udvalgshøring om lokale
aktionsgrupper onsdag den 4. maj, og udvalget følger op på høringen med et åbent samråd med erhvervsog vækstministeren den 18. maj.
Der er således stadig bevægelser i sagen om LAGs midler fra 2017 og fremefter.

Tak til bestyrelsen
Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder i den forløbne periode. Tre af møderne har været ’uddelingsmøder’ idet
der har været tre ansøgningsrunder til LAG midlerne.
Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, medlemmerne møder talstærkt op til møderne, og udviser stor
interesse for arbejdet og for projekterne. Således er medlemmer blevet kontaktpersoner for flere af
projekterne: det knytter LAG tæt sammen med projekternes fremdrift og udfordringer.

