BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV
Generalforsamling den 25. april 2020 – eller udsat pga Corona-virus
Perioden maj 2019 – april 2020
En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder, foreninger og
organisationer og de lokale myndigheder.
Integreret LAG Halsnæs-Gribskov blev oprettet i 2014 med en bestyrelse, der består af 15 personer.
Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer de ovennævnte socioøkonomiske grupper; lokale borgere (Ole
Santon fra Gribskov og Hans Garde og Torben Langendorff-Christensen fra Halsnæs), lokale virksomheder,
erhvervsorganisationer og fagforeninger (kasserer Christine Thårup fra Gribskov og formanden, Peter Plant,
fra Halsnæs), lokale maritime virksomheder mv. (Børge Sørensen og Jørgen Petersen fra Gribskov), lokale
natur-, miljø-, kultur- og fritidsforeninger (næstformand Rikke Njust og Leif Jakobsen fra Gribskov og Lis
Andersen fra Halsnæs), samt Michael Rerup (O) og Britta Christholm (F), udpeget af Gribskov Kommune og
Jesper Kirkebye Andersen (B) og Lars Stegman (V), udpeget af Halsnæs Kommune. Region Hovedstaden har
afstået fra at deltage med et medlem. Derfor fungerer bestyrelsen med 14 medlemmer.
I det forløbne år har vi arbejdet med indstilling af midler til LAG og FLAG projekter – og med nationale input
til både de aktuelle politiske beslutninger og ift den kommende (F)LAG periodes økonomiske og geografiske
rammer og vilkår.

Info- og sparringsmøder
Vi holder sparringsmøder inden vores tre årlige uddelinger af LAG og FLAG midler. Vi holder et møde i
Halsnæs og et i Gribskov. Her kan personer, som har en projektidé få prøvet idéen af, og få sparring og
gode råd med hjem. Projektmagerne kan booke en tid på en halv time. Vi har haft fuldt hus på alle
sparringsmøder, og modtager ofte ansøgninger fra flere af projekterne ved den efterfølgende
ansøgningsrunde.
Møderne har vist sig at være en succes. Vi har mulighed for at vende projektidéerne med projektmagerne
på et tidligt tidspunkt og kan guide dem i den rigtige retning. Det betyder at de ansøgninger, vi ser efter at
have talt med projektansøger er bedre og mere fokuserede. Samtidigt undgår vi med disse
info/sparringsmøder at modtage irrelevante ansøgninger og kan henvise disse til andre potentielle
finansieringskilder.

Kontaktpersoner
Vores bestyrelsesmedlemmer fungerer som kontaktpersoner for de projekter, vi støtter. Kontaktpersonen
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besøger projektet og følger med i dets gennemførelse - og refererer tilbage til bestyrelsen om status for
projektet. Vores koordinator har også løbende kontakt med projekterne vedrørende de tekniske og
administrative spørgsmål.

Uddeling af LAG midler i 2019-2020
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 12 ansøgninger og indstillet 8 af dem. Erhvervsstyrelsen har kun nået at godkende ét
projekt; denne sendrægtighed har vi påklaget overfor både Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeren.
Vi har i alt indstillet projekter til tilsagn for 1.795.275 kr. i det forløbne år. Det er i sig selv pæne tal, og de
repræsenterer at LAG midlerne har gearet investeringer for 6.498.825 kr. i det forløbne år.
Vi lægger vægt på at bruge de midler, vi har til rådighed – og at bruge dem lokalt ift realiserbare projekter
med robust projektledelse og den nødvendige medfinansiering. Dertil kommer det grønne/bæredygtige
aspekt, som har fået endnu større vægt end tidligere.
Vi har indstillet 5 erhvervsprojekter, 2 bosætningsprojekter og 1 besøgsprojekt.
Der er en vis ekstern opmærksomhed på, om vi indstiller projekterne nogenlunde ligeligt i de to kommuner,
som vi dækker. Her er det bestyrelsens holdning, at vi lægger vægt på at støtte de bedste og mest
perspektivrige projekter uanset kommunegrænser. Det er i år blevet til en fordeling med 5 projekter i
Halsnæs og 3 i Gribskov Kommune.

LAG indstillinger LAG Halsnæs-Gribskov 2019-20
PROJEKT
ANSØGER
Fællesfaciliteter i den nye bydel Hvideland
Foreningen Hvideland
Nordsjællands Whiskydestilleri
Thornæs Destilleri ApS
Etablering/ombygning af aktivitetstilbud for udviklingshæmmede Bofællesskabet Reinsholmgård
Melby Mølle og Sprøjtehus i Kongernes Nordsjælland
Melby Mølles Bevaring
Eksport af levende havsnegle til det europæiske restaurant markedHundested Fiskeeksport
Nyt liv i Hundested Kino - ombygning af lounge, toiletter og Sal 2 Hundested Kino
Nyt vin laboratorium på vingården
Ørby Vingård
TV Nordkysten - Etablering af en lokal, frivillig forankret TV station TV Nordkysten
i alt

BUDGET
1.985.230
1.352.339
887.150
420.000
580.000
983.230
178.930
111.946
6.498.825

INDSTILLET
INDSATS
500.000 bosætning
350.000
erhverv
200.000
erhverv
84.500
turisme
150.000
erhverv
383.230 bosætning
71.572
erhverv
55.973
erhverv
1.795.275

Uddeling af FLAG midler i 2019-2020
Gribskov Kommune er udpeget som Fiskeri LAG (FLAG), med udgangspunkt i Gilleleje havn.
FLAG fordeler penge til projekter til udvikling af den maritime økonomi, der understøtter erhvervsudvikling
og skaber lokale arbejdspladser.
Børge Sørensen og Jørgen Petersen deltager i bestyrelsen som vores to FLAG medlemmer.
Ansøgningsfristerne for LAG og FLAG kører parallelt, med tre årlige uddelinger.
I det forløbne år har vi indstillet FLAG midler til støtte for perspektivrige projekter, som skaber udvikling i
Gribskov i forhold til fiskerierhvervet, følgeerhvervet og det maritime turismeerhverv.
Vi har modtaget 7 ansøgninger og indstillet dem alle. Erhvervsstyrelsen har nået at godkende fem
projekter.
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Vi har indstillet projekter til tilsagn for 1.854.259 kr. i det forløbne år og derved gearet investeringer for
4.777.530 kr.

FLAG indstillinger

FLAG Gribskov i 2019-2020

PROJEKT
Det Maritime Mad- og Kulturhus

ANSØGER
Proviant Gilleleje ApS

Truck til ophaling af beddingsvogne
Etablering af surf shop med vandsport aktiviteter ved Gilleleje Havn

BUDGET

INDSTILLET

790.000

395.000

Foreningen Gilleleje Havnelaug

310.000

155.000

Surfers and Friends IVS

325.000

162.500

Forprojekt vedr. museum om "Livet ved havet"

Museum Nordsjælland S/I

150.000

75.000

Handikapvenlig helårsbadebro på Veststranden i Gilleleje

Selskabet Gilleleje Strandbakker

593.750

237.369

Opgradering af auktionens afvejnings software

Fiskeauktion Gilleleje

108.780

54.390

Opgradering og renovering af kajen "Den dårlige arm

Gilleleje Havnelaug

2.500.000

775.000

I alt

4.777.530

1.854.259

INDSATS
turisme
følgeindustri
turisme
turisme
turisme
fiskeri
følgeindustri

Medlemmer
LAG Halsnæs-Gribskov har 70 medlemmer. Det er gratis at være medlem. Det eneste krav, der stilles for at
være medlem er, at man skal bo i en af de to kommuner og være over 15 år. Vi udsender løbende
nyhedsbreve til medlemmerne, som handler om bestyrelsens arbejde og om hvornår der er møder og
ansøgningsfrister.
Vi har udsendt 8 nyhedsbreve til medlemmerne i det forløbne år. På vores facebook side lægger vi nyheder
om vores og andre fondes og offentlige myndigheders støttemuligheder og ansøgningsfrister.

Flere LAG-midler i 2020
Den forrige regeringen ønskede at skabe et ’Danmark i balance’ og det skete b.la. ved hjælp af
landbrugspakken, der skulle tilgodese landbruget – men tydeligvis ikke landdistrikterne i bredere forstand.
Midlerne til indsatsen blev b.la. taget fra vores del af landdistriktsprogrammet, og LAG-budgettet blev
reduceret med 30% fra 2017.
Den nuværende regering lovede i valgkampen at rulle besparelsen tilbage, og det holdt vi regeringen fast
på. Det betød at besparelsen er rullet tilbage i 2020, således at reduktionen blev begrænset til ’kun’ 90 mio.
kr. i alt. For vores LAG betød det et samlet tab på 2,8 mio. kr. i perioden 2017-2019.
I 2020 har vi derfor 2.343.180 kr. til projekter, heraf 758.983 kr. til grønne og bæredygtige initiativer.

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling
Regeringen har øremærket 1/3 af LAG midlerne i 2020 til bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
Projekterne skal leve op til en liste over hvilke indsatser, der anses for bæredygtige og grønne i en LAG
sammenhæng, Erhvervsstyrelsen har udarbejdet. Vores strategi har i forvejen fokus på bæredygtighed, så
vi billiger regeringens prioritering. Vi har endvidere lagt vores lod i vægtskålen ift grønne/bæredygtige
(F)LAG-område udvælgelseskriterier i den kommende periode frem til 2028.

Stormøde om Grøn og Bæredygtig
Vi startede 2020 op med et stormøde i januar om grøn og bæredygtig, hvor 3 af vores grønne projekter,
Tothavens Mikromejeri, Garbolunds Naturvineri og Sykkel Specialcykeludlejning berettede om deres LAG
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projekter og deres erfaringer med LAG-ordningen. Mødet var velbesøgt, og der var flere grønne
projektmagere i forsamlingen.

Lokale fødevareprojekter
I august deltog vi i høstfestivalen på Esrum Kloster, hvor vi i et stort fælles telt sammen med Spisekammer
Halsnæs og Gribskov Spisekammer deltog med en LAG /FLAG stand og præsenterede vores LAG og FLAG
fødevareprojekter, b.la. med smagsprøver fra flere af vores projektholdere. Vi deltog også i det store
debatarrangement om 'hvorfor vi skal spise flere lokale fødevarer'. Formanden deltog her i en offentlig
panel-debat herom.
Netværkssamarbejde om Kattegat
Vi har samarbejdet med den aktive BLAK forening på Djursland og FLAG Djursland om at forhindre
etablering af flere havbrug i Kattegat ud for Djurslands og Gribskovs kyster – og om at bruge havets
resurser på nye, intelligente og bæredygtige måder. Efter regeringsskiftet er der ændret politik på området,
og den nye regering har stoppet alle planer om nye havbrug. Det viser en vej frem, som vi vil følge op på i
Kattegat-samarbejdet.
Vi arbejder videre med forslag til en Havplan for det vestlige Kattegat i samarbejde med Komitéen
Bæredygtig Kystkultur.

Medlemskaber
Vi er medlem af European LEADER Association for Rural Development (ELARD) og Landdistrikternes
Fællesråd (LDF).
ELARD er en forening som er talerør for alle de europæiske LAGer, og er vores stemme i Brussel, hvor det
nye Landdistriktsprogram for den kommende periode planlægges.
LDF fungerer som LAGernes talerør og interesseorganisation på den danske scene, og vi forventer
medlemskabet kan styrke os i forhandlingerne når de nationale LAG og FLAG aftaler indgås for den
kommende programperiode, der er planlagt til 2021-2028. Vi mener det er vigtigt, at vi stadig har LAG og
FLAG ordninger i Danmark, og også i vores kommuner. Det er også vigtigt at programmerne administreres
efter Leader-metoden, dvs. med decentral ledelse og en bottom-up beslutningsproces.

Afslutning af denne programperiode
Aktionsgruppen ophører, når dens opgaver ophører, dvs. når alle projekter er afsluttet og udbetalt, dog
senest den 01.07.2023. Bestyrelsen har mulighed for at beslutte at LAGen lukker tidligere.
Bestyrelsen har ikke drøftet i detaljer, hvornår vi nedlægger foreningen. Men vi forventer at opløse FLAGdelen i 2021 og fokusere på afvikling af FLAG projekter i 2021. LAG Halsnæs-Gribskov er en integreret
forening - og vi er positivt stillet overfor at drive LAG et ekstra år, hvis der tilføres et rimeligt samlet projektog driftsbudget.
Vi forventer at skulle følge uafsluttede projekter til dørs i den udstrækning det er muligt inden for LAGs og
FLAGs funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt forventer vi at ERST overtager denne opgave.
Da der er stor sandsynlighed for at LAG fortsætter i et ekstra år, ser vi frem til at ERST snarest beslutter, at
vi ikke behøver at afslutte alle indstillingsrunder for LAG i foråret 2020. Det er et meget travlt forår, hvor vi
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skal haste tre ansøgningsrunder igennem inden den 1. juli, og Corona-epidemien gør det ikke nemmere at
håndtere dette. Vi foreslår derfor at Erhvervsstyrelsen melder ud, at der bliver en ekstra LAG
ansøgningsrunde i efteråret.

Hvad sker der i 2021?
Det mest sandsynlig scenarie for 2021 er, at FLAG ordningen lukker som planlagt og en ny FLAG periode
startes op. For LAG-ordningen forlyder det, at den søges videreført et ekstra år, da EU ikke vil kunne nå i
hus med forhandlingerne om det nye landdistriktsprogram i tide, og landbrugets støtteordninger skal sikres
mens der forhandles. Danmark forventes at tilslutte sig EU's tilbud om en overgangsordning i 2021.
Den samlede bestyrelse har besluttet, at vi er villige til at tage et ekstra år med uddeling af LAG midler.
EU forhandler nu budget for den kommende periode - efter Brexit. Det kan betyde at EU stiller færre midler
til rådighed for landdistriktsordningen fremover. På denne baggrund forventer vi at den danske regering vil
supplere EUs eventuelt reducerede tilskud i 2021 op, så LAG midlerne i 2021 bliver på samme niveau som i
2020.
Vi vil snarest bede Landdistrikternes Fællesråd og LAG formændenes kontaktgruppe om at arbejde for, at
Danmark går med i en overgangsordning for LAG. LAG Halsnæs-Gribskov vil arbejde for at 2021 bliver et år
med fuldt LAG tilskud.

Tak til bestyrelsen
Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, medlemmerne møder talstærkt op til møderne, og udviser stor
interesse for arbejdet og for projekterne. Medlemmernes rolle som kontaktpersoner til projekterne knytter
bestyrelsen tæt til dem, og bidrager med støtte til deres fremdrift og udfordringer.
Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder i den forløbne periode. Tre af møderne har været ’indstillingsmøder’, idet
der har været tre ansøgningsrunder til LAG og FLAG midlerne.
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