BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV
Generalforsamling den 27. april 2022
Perioden maj 2021 – april 2022
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 Arne Würgler (Ø), udpeget af Gribskov Kommune og
Timo Jattu (R) og Mariane Lunden Jakobsen (Å), 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 National FLAG projekter – og med 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 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 gennemført tre runder sparringsmøder, i juni 2021, november 2021 og februar 2022.
Kontaktpersoner
Vores bestyrelsesmedlemmer fungerer som kontaktpersoner til 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 noget vanskeligt i år.
Corona ramte projektholdere
Det har været et vanskeligt år for flere af vores projekter. Dels har de haft likvide udfordringer grundet
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corona og dels har de enten haft vanskeligheder med at gennemføre projektet grundet en overophedet
byggesektor eller fordi leverandører ikke har kunnet levere. Vi har derfor meddelt forlænget spilletid til
flere af vores projekter.
Samarbejdet med Bolig- og Planstyrelsen
Samarbejdet med Bolig- og Planstyrelsen er i udgangspunktet godt, men desværre er sagsafviklingen ikke
tilfredsstillende. Styrelsen har igennem hele perioden været bagud med både tilsagn og udbetalinger til
projektholdere og med godkendelse af vores driftsregnskaber.
Vi ærgrer os stadig over at styrelsen ikke kan gennemføre straks-udbetalinger til erhvervsprojekter.
Styrelsen prioriterer desværre ikke erhvervslivet, som ikke har mulighed for kommunal mellemfinansiering.
Vi har også stadig en del projekter, som er afsluttet inden de modtager tilsagn.
Styrelsen har til opgave at fungere om Nationalt Netværkscenter for LAG'erne. Denne opgave indebærer
b.la kompetenceudvikling og facilitering af nationalt og internationalt samarbejde mellem LAGerne og
andre fonde. Opgaven bliver ikke løftet tilfredsstillende af styrelsen, som tydeligvis ser sig selv som
myndighed, snarere end facilitator. Her må LAGerne minde styrelsen om det helt grundlæggende LEADER
princip, som tilsiger en nedefra-og-op tilgang.

Programperioden 2014-2020+
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. Både det nye Landdistriktsprogram og Hav- og
Fiskeriudviklingsprogram er forsinket, og vi har som bestyrelse valgt at fortsætte arbejdet som aktiv LAG
indtil EU´s nye programmer er på plads.
Vi har derfor i 2021 og 2022 uddelt LAG-midler, som er bevilget fra den kommende programperiode ved
hjælp af en overgangsforordning for Landdistriktsprogrammet.
På FLAG blev området afsluttede programmet som planlagt med udgangen af 2020. 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 National FLAG-ordning i en
overgangsperiode på tre år, startende i 2021. Ordningen trådte i kraft den 1. juni 2021.

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling
Vores LAG strategi har fokus på bæredygtighed. Også på FLAG og National FLAG området tilstræber vi at
støtte grønne og bæredygtige projekter.

Uddeling af LAG midler i 2021-2022
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 16 ansøgninger og indstillet 10 af dem. Bolig- og Planstyrelsen har kun nået at godkende 3
projekter, og denne langsommelighed har vi påklaget overfor styrelsen.
Vi har i alt indstillet projekter til tilsagn for 3.226.916 kr. i det forløbne år. Det er i sig selv et flot tal, der
repræsenterer at LAG midlerne har gearet investeringer for 8.731.658 kr. i det forløbne år.
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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.
Der er en vis ekstern opmærksomhed på, om vi indstiller projekterne nogenlunde ligeligt i de to kommuner,
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 4 projekter i Halsnæs og 6 i
Gribskov Kommune.
Den nuværende regering har besluttet at LAGerne i Danmark modtager 93 mio. kr. årligt. Vi modtager ca.
ca. 2,4 mio. kr. årligt.

LAG PROJEKTER 2021 - 2022
PROJEKT
Etablering af vineri på Høbjerggård
Kongernes Nordsjælland - Dronningens Vin
Naturens Kloster i Haldbjerg Skovhave
Servicebygning i Frederiksværk Havn
Hundested Kino - frisk luft og energioptimering
Vandlegeplads Lynæs havn
Kioskbygning til Gilleleje Labyrinten
Skitseprojekt for Tisvildehuset
Udendørs aktivitetsplads ved Helsinge Hallerne
Smart Brugs

ANSØGER
PROJEKTSUM
Høbjerg Hegn Vin ApS
355.310
Gilleleje Vine
636.461
Haldbjerg Skovhave
2.975.000
Frederiksværk Havn A.m.b.a.
1.072.425
Hundested Kino
1.233.523
Lynæs Havn
280.975
Gilleleje Labyrinten
628.044
Tisvildeleje Gymnastikforening
199.920
Helsinge Hallerne
550.000
Halsnæs Brugsforening
800.000
8.731.658

LAG BEVILLING
142.124
250.000
807.832
400.000
400.000
140.000
312.000
99.960
275.000
400.000
3.226.916

Uddeling af National FLAG midler i 2022
Gribskov Kommune er udpeget som Fiskeri LAG (FLAG) i perioden 2014-2020, med udgangspunkt i Gilleleje
havn. Der kan derfor også uddeles National FLAG midler i Gribskov Kommune, idet strategien for FLAG
følges. Det vil sige at projekter skal bidrage til udvikling af den maritime økonomi, der understøtter
erhvervsudvikling og skaber lokale arbejdspladser. Der har kun været én uddelingsrunde i efteråret 2021.
Der bliver 2 ansøgningsrunder i 2022. Vi har uddelt midler fra den nationale FLAG ordning til 4 projekter.

National FLAG PROJEKTER 2021 - 2022
PROJEKT

ANSØGER

Kystfiskerskole

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO

Vendbar gastruck til auktionen

Fiskeauktion Danmark A/S

Havnekran til Gilleleje Havn

Gilleleje Havn a.m.b.a.

Sikkert og rent badevand

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste

PROJEKTSUM

NFLAG BEVILLING

808.935

606.702

347.759

145.298

1.653.000

712.200

100.000

50.000

2.909.694

1.514.200

Den nuværende regering har besluttet at FLAGerne i Danmark modtager 16 mio. kr. årligt. Vi modtager ca.
ca. 0,75 mio. kr. årligt.

Medlemmer
LAG Halsnæs-Gribskov har 83 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
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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.

Rundvisning til en række LAG projekter for Gribskov og Halsnæs byråd
Den 14. september gennemførte vi en bustur for det to byråd til en række LAG projekter i de to kommuner.
Fokus var at vise erhvervsprojekter frem, og vise byrådene hvordan vi kan hjælpe iværksættere og små
virksomheder i gang. Turen var meget vellykket, men deltagelsen fra byrådene var ret sparsom.

Netværkssamarbejde om Kattegat
Vi har i længere tid samarbejdet med den aktive BLAK forening på Djursland og FLAG Djursland om at
forhindre etablering af flere havbrug i Kattegat.
I sommeren 2021 er Kattegat-samarbejdet fortsat med Komitéen Bæredygtig Kystkultur, som inviterede til
en række workshops til forberedelse af udgivelse af den nationale Havplan.
Vi sendte et høringssvar til Havplanen, hvor vi opfordrede til at havmiljøet prioriteres, akvakulturanlæg
begrænses, havstrategiområder udvides og påpegede FLAGs rolle i kystzonen.

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. Formanden var en af hovedtalerne med
ELARDs 30-års jubilæum, DEC 2021 i Halmstad, Sverige - med lokale eksempler fra Halsnæs/Gribskov og
med fokus på LAGs betydning ift upstart- og mikrovirksomheder i landdistrikterne.
LdF fungerer som LAGernes talerør og interesseorganisation på den danske scene. Vi forventer at LdF
medlemskabet styrker os i forhandlingerne om de nationale LAG og FLAG aftaler for den kommende
programperiode der er planlagt til 2023-2027. Vi mener at det er vigtigt, at vi stadig har LAG og FLAG
ordninger i Danmark, også i vores kommuner. Det er vigtigt at programmerne administreres efter Leadermetoden, dvs. med decentral ledelse og en bottom-up beslutningsproces.

Afslutning af denne programperiode
Aktionsgruppen ophører senest når dens opgaver ophører, dvs. når alle projekter er afsluttet og udbetalt.
Bestyrelsen har mulighed for at beslutte at aktionsgruppen ophører tidligere. Bestyrelsen har besluttet at vi
nedlægger foreningen senest med udgangen af 2023.
National FLAG ordningen løber i perioden 2021 – 2023, men pt. er det ikke fastlagt om det nye Hav- og
fiskeriprogram starter i 2023 eller om National FLAG ordningen fortsætter i 2023. Det forudsætter en
generalforsamlings beslutning at drive National FLAG ordningen, og vi anbefaler den nye FLAG i Gribskov at
tilslutte sig National FLAG puljen og indgå aftale med Bolig- og Planstyrelsen om administration af puljen i
2023, hvis dette bliver tilfældet.
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Med udgangen af 2022 ophører vores opgaver med at meddele tilsagn til projekter, såvel LAG som National
FLAG. Ordningerne skal drives videre af en ny aktionsgruppe, der vil blive etableret i løbet af efteråret 2022.
Vi forventer at skulle følge uafsluttede projekter til dørs i den udstrækning, det er muligt. Hvis dette ikke er
muligt forventer vi at den nye aktionsgruppe 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 9 bestyrelsesmøder i den forløbne periode. Fire af møderne har været møder, hvor vi har
indstillet projekter.
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