BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV
Generalforsamling den 10. maj 2021 – eller udsat pga. Corona
Perioden maj 2020 – april 2021
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.
Corona pandemien har vanskeliggjort vores arbejde i det forløbne år. Vi har været udfordret af, i perioder
ikke at kunne mødes hverken i bestyrelsen eller med vores projektholdere, og vi har måttet ty til
afstemninger og virtuelle møder. Vores koordinator har skullet arbejde hjemme i perioder, og har i samme
perioder været forhindret i at gennemføre besigtigelser i forbindelse med projektafslutninger.
Info- og sparringsmøder
Vi har normalt holdt sparringsmøder inden vores tre årlige uddelinger af LAG og FLAG midler. Vi holder
møder i Halsnæs og Gribskov kommuner. 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 stor succes
med at holde disse sparringsmøder som virker opklarende begge veje, og er et godt udgangspunkt for de
kommende projektholdere til at gå videre med deres ansøgninger.
I det forløbne år har vi grundet corona kun kunnet gennemføre to runder sparringsmøder, i november 2020
og marts 2021.
Kontaktpersoner
Vores bestyrelsesmedlemmer fungerer som kontaktpersoner for de projekter, vi støtter. Kontaktpersonen
besøger projektet og følger med i dets gennemførelse - og refererer tilbage til bestyrelsen om status for
projektet. Grundet corona har dette været vanskeligt i år.
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Corona ramte projektholdere
Det har været et vanskeligt år for flere af vores projektholdere. Dels har de haft likvide udfordringer og dels
har de enten haft vanskeligheder med at gennemføre projektet grundet en overophedet byggesektor eller
fordi leverandører ikke har kunnet levere. Især erhvervsprojekterne har været udfordret, og vi har derfor
meddelt forlængelse til en række af vores projekter.
I forhold til de likvide udfordringer var det i foråret 2020 en stor udfordring at erhvervsstyrelsen ikke var i
stand til at udbetale projekttilskud indenfor en rimelig tidsfrist. Vi kæmpede derfor for, at
erhvervsprojekter parallelt med andre corona-ramte virksomheder kunne modtage en straks-udbetaling af
deres tilskud. En straks-udbetalingsordning blev indført midlertidigt over sommeren 2020, og en væsentlig
udbetalings sagspukkel blev herved reduceret.
Samarbejdet med styrelsen
Samarbejdet med erhvervsstyrelsen, efter januar 2021 bolig- og planstyrelsen, har desværre ikke været
tilfredsstillende i den forløbne programperiode. Styrelsen har hele vejen igennem perioden været bagud
med tilsagn og udbetalinger til projektholdere og med godkendelse af vores driftsregnskaber.
Som nævnt blev der i sommeren 2020 gennemført en indsats med straks-udbetalinger til
erhvervsprojekter. Dette havde vi gerne set fortsat som en permanent ordning. Styrelsen fik dog reduceret
køen betragteligt, men prioriterer desværre herefter ikke erhvervslivet, som jo ikke har mulighed for
kommunal mellemfinansiering.
Værre ser det ud med tilsagn til projekter. Vi venter eksempelvis stadig på tilsagn til de projekter, vi sendte
til styrelsen i juni 2020. Ventetiden betyder at der ofte er projekter, som er afsluttet inden de modtager
tilsagn.
Vi har fået medhold i to klager over reducerede udbetalinger til projekter. I begge tilfælde har
erhvervsstyrelsen anerkendt at have begået fejl.
Programperioden 2014-2020 for EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram
Vi blev som lokal aktionsgruppe valgt i 2014 for at sikre fordeling af midler fra EU´s Landdistriktsprogram og
Hav- og Fiskeriudviklingsprogram i perioden 2014-2020, og den tid er jo gået. Men vi har som bestyrelse
valgt at fortsætte arbejdet som aktiv LAG indtil EU´s nye Landdistriktsprogram er på plads, og det kommer
nok til at tage to år, da Brexit-forhandlingerne har sat sine spor. Vi tog derfor i januar hul på uddeling af
LAG-midler for 2021, som er bevilget fra den kommende programperiode ved hjælp af en
overgangsforordning for Landdistriktsprogrammet.
På FLAG blev området afsluttet programmet som planlagt med udgangen af 2020, og vi kan ikke dele flere
penge ud. Det nye Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er også forsinket, og for at skabe en uafbrudt uddeling
af FLAG midler har folketinget besluttet at tilbyde de eksisterende FLAGer at forvalte en Nationalt FLAGordning i en overgangsperiode på tre år, startende i 2021.
Uddeling af LAG og FLAG midler
I det forløbne år har vi skullet indstille både LAG og FLAG projekter inden den 1. juli 2020, under
forventning om, at efteråret skulle bruges til at lukke begge programmer ned. Dette blev dog ikke tilfældet,
og på LAG området har vi i perioden støttet projekter og uddelt midler i samme størrelsesorden som vi
plejer, mens vi på FLAG området har sikret os, at de sidste midler blev sendt efter projekter.
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Uddeling af LAG midler i 2020-2021
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 17 ansøgninger og indstillet 10 af dem. Erhvervsstyrelsen har kun nået at godkende tre
projekter, og denne langsommelighed har vi påklaget overfor Erhvervsstyrelsen.
Vi har i alt indstillet projekter til tilsagn for 2.840.982 kr. i det forløbne år. Det er i sig selv et flot tal, der
repræsenterer at LAG midlerne har gearet investeringer for 9.172.950 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. I år har vi støttet ét større grønt og bæredygtigt
projekt efter ministerens særlige pulje om Bæredygtig udvikling og grøn omstilling (BU-GO), det er
Andelsgaardes projekt om et bæredygtigt fælleshus- på Kartoffelgården.
Vi har indstillet 5 erhvervsprojekter, 4 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 6 projekter i
Halsnæs og 4 i Gribskov Kommune.

LAG indstillinger

LAG Halsnæs-Gribskov 2020 - 2021

PROJEKT
Socialøkonomisk café og gårdbutik ved Huset i Mårum
Saunatilbygning til badehus ved Lynæs Havn
Udendørs ridebane til Slettebjerggard Ridecenter
Kartoffelgården genopstår med fælleshus under klimaskærm*
Klinikejendommen Torupgård I/S
Møllernes historie i Gribskov
Økologisk destilleri og butik på Hundested havn
Is-fabrikken Gilleleje havn
IS-salonen i Frederiksværk
Ismejeri på Tranegård

ANSØGER
PROJEKTSUM LAG BEVILLING
Den socialøkonomiske virksomhed Kilden
332.805
133.122
Lynæs Havbad
613.706
282.441
Slettebjerggaard Ridecenter I/S
484.343
100.000
Foreningen Andelsgaarde
1.707.080
625.000
Torupgård I/S
1.172.400
243.631
Gribskov Kommune
2.003.939
500.000
Dan Schumacher
671.762
268.000
Lasse Hee og Christian Bahr
557.695
223.100
Eva Helt og Bruno Sommer
705.220
282.088
Morten Schultz
924.000
183.600
i alt
9.172.950
2.840.982

Særlig pulje for bæredygtig udvikling / grøn omstilling *

Uddeling af FLAG midler i 2020
Gribskov Kommune er udpeget som Fiskeri LAG (FLAG) i perioden 2014-2020, 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.
Da FLAG skulle afsluttes i 2020 har FLAG kun været omfattet af én uddelingsrunde i foråret 2020. Der var én
ansøger og vi støttede det pågældende projekt med de sidste FLAG midler. Projektet er godkendt af
Erhvervsstyrelsen.

FLAG indstillinger
PROJEKT

Ny hal på reparationskaj

FLAG Gribskov 2020
ANSØGER
Gilleleje Bådebyggeri 2019 ApS
I alt
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PROJEKTSUM

FLAG BEILLING

620.000

141.402

620.000

141.402

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 5 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 og 2021
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 rullede besparelsen tilbage i 2020, og det betød at LAGerne i Danmark igen får 93
mio. kr. årligt. Vi får ca. 780.000 kr. mere om året, så vi igen kan dele ca. 2,4 mio. kr. ud årligt.
I 2020 var de tilbagerullede midler afsat i en særlig pulje, kaldet BU-GO hvor midlernes skulle støtte
projekter med grønne og bæredygtige initiativer.

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling
Regeringen øremærkede 1/3 af LAG midlerne i 2020 til bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Vores
strategi har i forvejen fokus på bæredygtighed, så vi billigede regeringens prioritering. Vi har endvidere lagt
vores lod i vægtskålen ift. grønne/bæredygtige (F)LAG-område udvælgelseskriterier i den kommende
periode frem til 2028.

Gribskov Byråd på rundvisning i Gilleleje havn
For at få de to byråd i Gribskov og Halsnæs mere i spil, besluttede bestyrelsen at invitere byrådene på
rundvisning til projekter i ’deres’ kommune, for at orientere om vores arbejde og de muligheder det giver
for at udvikle området.
I samarbejde med Gilleleje Havnelaug inviterede vi Gribskov byråd på besøg i Gilleleje den 26. august for at
se de mange FLAG projekter, vi har sat i søen og de LAG projekter som vi også har støttet i området. Dagen
bød på en rundvisning og en frokost på restaurant ’Far til fire’.
Rundvisning for Halsnæs byråd er endnu ikke gennemført. Dels ligger forespørgslen på forvaltningens bord,
dels har det ikke været muligt at gennemføre pga. corona.

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. Den socialdemokratiske regering har stoppet alle planer om nye
havbrug.
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Kattegat-samarbejdet er herefter fortsat i samarbejde med Komitéen Bæredygtig Kystkultur, med at vi
arbejder på at forberede vores høringssvar til den nationale Havplan, når den engang kommer i høring.

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 at
medlemskabet kan styrke os i forhandlingerne når de nationale LAG og FLAG aftaler indgås for den
kommende programperiode, der er planlagt til 2021-2027. 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.
Bestyrelsen har mulighed for at beslutte at LAGen lukker tidligere. Bestyrelsen har ikke drøftet i detaljer,
hvornår vi nedlægger foreningen.
LAG Halsnæs-Gribskov er en integreret forening - og vi er positivt stillet overfor at drive LAG et - to ekstra
år, hvis der tilføres et rimeligt samlet projekt- og driftsbudget.
Der etableres herudover en National FLAG ordning i 2021 – 2023, så der ikke bliver et ophold i uddeling af
FLAG midler. Det betyder at vi har mulighed for at forsætte FLAG i Gribskov i tre år. Det forudsætter en
generalforsamling at tilmelde sig denne ordning. Bestyrelsen vil tage stilling til sagen i maj.
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 bolig- og planstyrelsen overtager denne
opgave.

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 fire bestyrelsesmøder i den forløbne periode. Tre af møderne har været møder, hvor vi har
indstillet projekter.
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