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Forord
Vi er stolte af at kunne støtte lokale projekter - og vi viser dem gerne frem. Derfor denne publikation med vores
projekter fra programperioden 2014 - 2020, som lokale ildsjæle og iværksættere har gjort mulige.
Vi gør herved status over resultaterne af vores arbejde som lokal aktionsgruppe: resultater er der mange af,
både i forhold til at skabe job og erhvervsudvikling - og i forhold til at forbedre forholdene og dermed livskvaliteten på landet. Vi præsenterer her de 58 meget forskellige projekter, vi har været med til at støtte. Enten med det
maksimalt mulige støttebeløb på 50%, eller i praksis ofte med en mindre andel.
Det betyder, at vi har bidraget til projekter med 17 mio. kr., og at vores midler har ’gearet’ projekter og dermed
udvikling svarende til 51 mio. kr. Projekterne fordeler sig i de to kommuner Halsnæs og Gribskov. I starten af 2021
har vi afsluttet uddeling af midler i programperioden 2014 – 2020 for landdistriktsprogrammet (LAG midler) og
hav- og fiskeriprogrammet (FLAG midler). Men vi har fået forlænget spilletid pga. EUs langtrukne budgetforhandlinger, så vi fortsætter i 2021 og 2022 med uddeling af LAG midler, og i 2021 – 2023 har vi fået mulighed for
at uddele Nationale FLAG midler.
På side 63 - 65 kan du se en oversigt over, hvilke LAG og FLAG projekter LAG Halsnæs-Gribskov har støttet.
LAG og FLAG bidrager til at skabe et Danmark i balance
Det sker på trods af at den danske regering i 2017 beskar LAG-ordningen med 30 % for at finansiere den såkaldte landbrugspakke. Det protesterede vi stærkt imod - og mindede regeringens om dens egen målsætning,
nemlig et ’Danmark i balance’. Vi sætter pris på at den nuværende regering valgte at rulle besparelsen tilbage
fra 2020.
LAG-ordningen er både lokal og europæisk
Lokal fordi vi i LAG Halsnæs-Gribskov er valgt til at fremme de projekter, som passer til vores LAG udviklingsstrategi, der helt overordnet har til formål at fremme de tre B’er - bosætning, besøg (turisme) og beskæftigelse,
og vores FLAG udviklingsstrategi i Gribskov, der har til formål at fremme beskæftigelse indenfor den maritime
økonomi.
Europæisk fordi hovedparten af midlerne kommer fra henholdsvis EUs landdistriktsprogram og hav- og fiskeriprogrammet. Det betyder at EU (og den danske stat) holder nøje kontrol med brugen af projektmidlerne. Sådan
skal det være, men det medfører en del administration.
I vores udviklingsstrategi har vi omsat EUs tre 2020 mål om vækst - intelligent vækst, bæredygtig vækst og socialt inkluderende vækst - til bæredygtighed. Det har vi valgt at tage udgangspunkt i - og det spejler projekterne.
Peter Plant

Formand
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ANSØGER:
Køster & Co
SAMLET PROJEKTSUM:
1.589.000 kr.
LAG BEVILLING:
550.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Rabarbergården
- center for praktisk, lokal og
bæredygtig fødevareproduktion

Projektformål og indhold
Rabarbergården driver et lille økologisk landbrug, restaurant, butik og formidlingsvirksomhed. Med projektet
har de skabt de fysiske rammer for at Rabarbergården og andre producenter i spisekamrene Gribskov Spisekammer og Spisekammer Halsnæs kan udvikle og styrke deres produktion af bæredygtige kvalitetsfødevarer.
Til det formål er der bygget et produktionshus med et fødevaregodkendt storkøkken, med inventar, køle- og
hængefaciliteter samt opbevaringsrum.
Der er oprettet et system, så producenterne kan booke faciliteterne til produktudvikling og der er etableret en
fælles indkøbsordning.
Der er skabt rammer for en markedsplads, så der kan afholdes lokale markeder på stedet året rundt.
Der er desuden taget initiativ til et produktions-, udviklings- og vidensdelingsfælleskab indenfor de to lokale
spisekamres producenter, med henblik på at skabe innovativt samarbejde og netværkshandlinger.

Effekt
Produktion og afsætning af lokale bæredygtige kvalitetsfødevarer styrkes. Der skabes mere innovation i udviklingen af nye lokale fødevareprodukter og styrkelse af formidling af de lokale fødevareprodukter.

ANSØGER:
Fonden Esrum Kloster & Møllegård
SAMLET PROJEKTSUM:
1.060.000 kr.
LAG BEVILLING:
245.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Esrum Kloster & Møllegård formidler klostrets historie og områdets kultur- og naturhistorie. Med projektet er
klostergården og –kælderen omdannet til ’liveable’ og historisk mættede oplevelsesrum, hvor gæster kan
opholde sig.
At et område er ’liveable’ betyder, at det er et sted, som det er rart at opholde sig i.
I klostergårdsområdet er der plantet buske, etableret hæk og et attraktivt udendørs cafeområde, som er med
til at skabe basis for inspirerende historieformidling.
Klosterhistorien formidles via en klostermodel i gården. Modellen er etableret med lydzoner og viser det oprindelige kloster med dets imponerende størrelse.
Den nærliggende klosterkælder har fået indlagt rindende vand, hvilket har muliggjort etablering af en enkel
middelaldercafe i kælderen.

Effekt
Som kulturel oplevelsesattraktion er det afgørende for Esrum Kloster & Møllegård, at der er indbydende og
interessant i området ved klosteret. Jo mere interessant og spændende Esrum Kloster & Møllegård fremstår,
jo flere besøgende kommer der, og dette øger omsætningen og bidrager til erhvervsaktiviteten og til bosætningsattraktiviteten i lokalområdet.

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs-Gribskov
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ANSØGER:
Mad og Mennesker ApS
SAMLET PROJEKTSUM:
2.000.000 kr.
LAG BEVILLING:
500.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Mad og
Mennesker

Projektformål og indhold
Grønnessegaard Gods er beliggende på sydkysten af Halsnæs og driver et moderne landbrug.
Mad og Mennesker ApS er startet som en socialøkonomisk virksomhed med hjemsted på godset. Formålet er
at udbrede kendskabet til lokale fødevareprodukter fra Halsnæs, samtidig med at der skabes lokal beskæftigelse ved hjælp af en socialøkonomisk virksomhed.
Projektet består i renovering og ombygning af en funktionstømt landbrugsbygning og etablering af faciliteter
til fødevarehåndtering og –forarbejdning som rammen for en fødevareforarbejdnings-, lager- og distributionsvirksomhed.
En væsentlig del af initiativet består i demonstration og formidling af viden om bæredygtig fødevareproduktion og fødevarerelateret sundhed, og der er givet tilskud til markedsføring, showroom og etablering af internetbutik. Halsnæskassen, som består af lokale fødevarer fra de små og store lokale producenter, leveres
herfra.

Effekt
Mad og Mennesker øger jobskabelse
og vækst blandt små fødevareproducenter i Halsnæs, da de har en fælles
platform for markedsføring, forarbejdning og distribution af lokalt producerede fødevarer.
Halsnæskassen er med til at udbrede
kendskabet til produkter fra Halsnæs.
I driften af den socialøkonomiske virksomhed er der etableret én ordinær
stilling samt 2-3 rummelige arbejdspladser. Projektet skaber 3-5 nye
arbejdspladser hos de lokale fødevareproducenter.

ANSØGER:
Gribskov Erhvervscenter A/S
SAMLET PROJEKTSUM:
310.000 kr.
LAG BEVILLING:
100.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Gribskov Erhvervscenter A/S har skabt kontorfaciliteter som en dynamisk ramme for iværksættere i Gribskov kommune og udefrakommende i form af et væksthotel og inkubator for iværksættere.
Iværksætterhotellet er etableret på Ny Mårumvej 260 i Helsinge, med klargøring af lokaler og indkøb af kontor- og
køkkenfaciliteter, udgifter til markedsføring og praktisk etableringsbistand i øvrigt.
Iværksætterhotellet tilbyder kontorpladser til 12 iværksættere.
Hotellet giver nye mikrovirksomheder mulighed for en god start med en guidet udvikling i samspil med ligesindede
og med fokuseret støtte fra Gribskov Erhvervscenter.

Effekt
Iværksætterhotellet giver mulighed for synergi, innovation i service og produkter, samarbejde på tværs af brancher
og dermed vækst, eksport og nye arbejdspladser i Gribskov.
Det fastholder iværksættere i deres ønske om selvstændighed og sikrer virksomhedernes fortsatte bopæl i kommunen. Samtidig tiltrækkes iværksættere udefra til kommunen.

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs-Gribskov
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ANSØGER:
Hundested Havn I/S
SAMLET PROJEKTSUM:
1.200.000 kr.
LAG BEVILLING:
350.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Cruise- og
oplevelsesfaciliteter på
Hundested havn

Projektformål og indhold
Siden 2014 har Hundested Havn I/S arbejdet strategisk på at tiltrække cruiseanløb fra de store, internationale rederier. Dette arbejde kulminerede i 2016 med en aftale om foreløbig 3 britiske anløb med i alt 3.000 gæster.
Hundested havn har med de arbejdende værksteder et højt fagligt niveau, og med kreative erhverv og med det
maritime og autentiske miljø appellerer havnen til et britisk publikum.
Hundested Havns ønske har været at fremstå som en samlet besøgsattraktion med professionelle og effektive ankomst- og oplevelsesfaciliteter, når der anløber cruise skibe i havnen.
En strategisk udvikling af havnen har været af afgørende betydning for, om rederierne vil komme igen. Der er blevet
skabt ankomstfaciliteter bestående af stationære hegn som afskærmning mod oplagringsområde, mobilhegn med
sejldug påført maritime motiver til afskærmning af ankomst- og sikkerhedsområde og asfalteret tilkørselsvej og
p-pladser i ankomst området.
Anlægsarbejderne har klart forbedret havnens adgangsforhold, og der er etableret en grejbank på havnen med det
mobile materiel.
Virksomhederne på havnen holder åbent, og der arrangeres busture i lokalområdet og til Knud Rasmussens hus
i de dage, hvor krydstogtsskibene anløber. Krydstogtsgæsterne bliver modtaget af lurblæsere, vikingeboder og
vikingeshow. Et netværk af frivillige borgere fungerer som guider ved anløbene.

Effekt
Der var et stort besøgstal fra baglandet i havnen i forbindelse med cruisebesøgene i 2016. Såvel cruisegæster som
alle de gæster, der ved hvert cruiseanløb besøger havnen fra landsiden, som turister, sejlere og kommunens borgere kan året rundt få glæde af de forbedrede oplevelsesfaciliteter på havneområdet. Fra 2018 besøges Hundested
havn igen af cruiseskibe.

- unik renovering og formidling
af den historiske fortælling

ANSØGER:
Arresøfarten
SAMLET PROJEKTSUM:
500.000 kr.
LAG BEVILLING:
183.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
MS Frederikke er et smukt gammelt træskib, der kom fra flåden til Frederiksværk og i snart 25 år har sejlet gæster
ud på Arresø, Danmarks største sø. MS Frederikke sejler hvert år gæster fra både ind- og udland ud i den unikke og
særegne natur og ind i historien. På søens vand formidles historien om naturens kræfter og forandringer.
MS Frederikke trængte med sine 50 år på bagen til en kærlig og professionel hånd, som ikke kunne favnes af den
lille flok frivillige ildsjæle fra foreningen Arresøfarten, der driver og styrer skibsdriften.
Udover selve renoveringen af MS Frederikke bestod projektet i en dokumentation og formidling af renoveringsprocessen, som også skulle indgå i den fremtidige formidling, der vil kunne opleves med udgangspunkt i MS
Frederikke.
Der blev afholdt temaaftner hos bådebyggeren og gennemført skoleoplæg om træskibe, håndværket og om MS
Frederikke for folkeskole klasser. Skoleoplæg blev kombineret med oplæg om maritime elevpladser i nærområdet,
og en præsentation af dette særlige fag som en uddannelsesmulighed.
Formidlingen fulgte to spor, formidling af renoveringsfasen der knytter an til det håndværksmæssige, og formidling
af resultatet og alt det, som det fører med sig.

Effekt
’Dronningen af Arresø’ som MS Frederikke hedder i folkemunde, har i en årrække årligt sejlet mere end 5.000 gæster
rundt på Danmarks største sø.
I ny stand har MS Frederikke øget udbuddet af ture og suppleret med nye temature, og har hermed øget besøgstallet væsentligt.

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs-Gribskov
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ANSØGER:
Hundested Havn I/S
SAMLET PROJEKTSUM:
2.919.321 kr.
LAG BEVILLING:
809.661 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Propellen
– et inkubationshus for kreative
mikrovirksomheder

Projektformål og indhold
Hundested Havn har opført et hus med åbne værksteder til nyetablering af virksomheder i havnen. Hermed er Hundested havn udbygget som centrum for ’Det gode håndværk’, hvilket byen har en lang tradition for.
Huset er et inkubationshus for både nye og allerede etablerede virksomheder, der ønsker at indgå i et fællesskab
omkring ’Det gode håndværk’. Hundested Havn forventer at kunne tiltrække flere kreative erhvervsdrivende indenfor
både det traditionelle håndværk og kunsthåndværkere til inkubationshuset, da man her kan tilbyde plads i et værkstedshus og -fællesskab.
Idéen var at skabe fysiske rammer for nye værksteder, der i samarbejde med de eksisterende værksteder og virksomheder på havnen vil vokse i løbet af nogle år og flytte til større omgivelser, med flere ansatte og/eller lærlinge.
Dermed gives der plads til nye iværksættere/mikrovirksomheder i den rugekasse, Propellen er tænkt som. Målet er
en fortsat udvikling i antallet af kreative erhverv på Hundested havn, en udvidelse af samarbejdet mellem forskellige mikrovirksomheder, produktudvikling på tværs af håndværk og erfarings- og videndeling virksomhederne
imellem.
Propellen er en bygning med 4 værksteder på hver 40 m2 og et større specialværksted, som kan deles i to. Værkstederne er indrettet med bade- og toiletrum. Bygningens arkitektoniske udtryk ligger i forlængelse af havnens nyere
bygningers arkitektur med træbeklædning og skrånende tag med tagpapbeklædning.

Effekt
Propellen skaber mulighed for at etablere
8-12 nye arbejdspladser, og på længere
sigt flere.
Værkstedernes beliggenhed på kulturkajen
i Hundested havn er ganske unik, idet de
ligger i industrizone, samtidig med at der
er et meget stort strøgkundepotentiale. Det
nuværende, høje besøgstal i havnen på
200.000 gæster om året giver et potentielt
godt kundeunderlag for nye virksomheder
i Propellen og giver dem en stor fordel i
salgssituationen.

ANSØGER:
Tisvildeleje Molens Venner
SAMLET PROJEKTSUM:
1.600.000 kr.
LAG BEVILLING:
300.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Der står 7 lokale foreninger bag foreningen Tisvildeleje Molens Venner. De ønsker tilsammen, at der udvikles en
række aktiviteter med molen som omdrejningspunkt.
Molen har en væsentlig lokalhistorisk betydning og er ideel til at danne rammen om et moderne fritidsliv og
mødested.
Når moleområdet udvikles vil andre aktiviteter opstå. Det kan være badning, løb, lystfiskeri, sejlads, svømmeaktiviteter, kulturelle events og andre begivenheder.
Renoveringen har ført til en reetablering af den oprindelige fiskermole i overensstemmelse med forholdene
i 1944.
Projektet omfattede fjernelse af rester af gangbro og oprydning og reetablering af anløbsbro med ’molehoved’
samt reetablering af bølgebryder. Anlægget vil med plankedækket - ligesom i fortiden - kunne fungere som badebro, hvorfra aktiviteterne kan udfolde sig.

Effekt
Reetablering af fiskermole, anlægsbro og bølgebryder giver et væsentligt løft til hele strand- og skovområdet i
lejet. I sin nye skikkelse kan molen give inspiration til yderligere udvikling af udeliv, badeliv, sportsliv og events
og vil igen blive et naturligt samlingspunkt hele året.
Molen og de muligheder for udeliv, den repræsenterer, vil gøre Tisvildeleje endnu mere attraktiv som badedestination i Nordsjælland.

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs-Gribskov
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ANSØGER:
Winther A/S, Snedker-og Tømrermestre
SAMLET PROJEKTSUM:
1.500.000 kr.
LAG BEVILLING:
400.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Unikatræ - digitalt
træhåndværk
bygget på
generationers viden

Projektformål og indhold
Winther A/S, Snedker- og Tømrermestre er et traditionsrigt familiefirma med historiske rødder i Frederiksværk.
Winther A/S har med projektet ønsket at tage traditionen med ind i tidens nye muligheder for at skabe unikt træhåndværk.
Projektet består i at kombinere håndværk og produktion i et lille kompakt anlæg med den mest moderne højteknologiske produktionsform.
Formålet er en innovativ sammenkobling af design og praktisk udførelse. Dette sker ved at kombinere parametrisk
computermodellering, den mest moderne produktionsteknologi og stor håndværksmæssig faglighed, og herved
flytte grænserne for hvad der er muligt hvad kompleksitet, kvalitet og designfrihed angår, i forhold til produktionsomkostningerne.

Effekt
Projektet bevarer og udvikler det bynære snedkeri- og tømrerværksted. Det bevarer arbejdspladser og lærepladser,
og skaber flere på sigt. Der er tale om kulturbærende arbejdspladser, da de primært omhandler højt specialiseret
håndværk med traditionelle discipliner, der mange steder er forsvundet.
Projektet fordrer samarbejde mellem håndværk og ingeniørkunst, og er et skridt mod en ny type virksomhed, der
omhandler træ i bred forstand og således både beskæftiger håndværkere og akademikere.

ANSØGER:
Helsinge Ridecenter
SAMLET PROJEKTSUM:
214.000 kr.
LAG BEVILLING:
107.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Helsinge Ridecenter tilbyder begynderundervisning på små ponyer, der passer til børn. Formålet er at udvikle
ridecentret til et sted, hvor der tilbydes og vises ridning på mange forskellige planer og i forskellige discipliner, for
derved at udvikle de unges lyst til at arbejde med heste på mange forskellige måder.
Ved at udvide faciliteterne med en udendørs dressurbane har centret 2 indendørs baner i hvert sit ridehus og 2
udendørs baner. Det vil gøre det muligt samtidigt at have egne ryttere i gang, at holde stævne med ryttere udefra og
at berideren kan træne med sine kommissionsheste. Derved opnås en unik synergieffekt, da disse aktiviteter ellers
typisk sker forskudt i såvel tid som sted.
Helsinge Ridecenter vil gerne præsentere rytterne for en løbende 'levende udstilling' af forskellige typer af heste og
ponyer, forskellige discipliner og uddannelsestrin og facilitere avlerne i området, så de via en professionel berider
kan fremvise deres salgsheste et sted, hvor der kommer mange potentielle købere.

Effekt
Ved at udvide antallet af baner med den renoverede tidligere udendørs dressurbane, øges muligheden for at fastholde og tiltrække unge familier og enkeltpersoner med interesse for heste og ridning.
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ANSØGER:
Tinggården
SAMLET PROJEKTSUM:
818.573 kr.
LAG BEVILLING:
407.128 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Tinggårdens
bageri, landhandel
og café

Projektformål og indhold
Tinggården er oprindelig en 3-længet bondegård fra 1702, bygget til landbrug af en forarmet “sandbonde”. Senere
blev indtægten suppleret med smugkro for de lokale fiskere. Sidst i tresserne blev gården sat i stand og brugt til café
og butik med salg af ting og sager. Herfra stammer navnet Tinggården.
I 1987 overtog Charlotte og Jan Friis-Mikkelsen gården og har siden, både i indretning og madstil, bevaret sjælen
fra den gamle gård. Tinggården har gennem de sidste 30 år promoveret råvarekvalitet, madhåndværket, viden
om fødevarer og madkultur. Tinggården er en veldrevet restaurant med en profil på sæson, kvalitet, lokale råvarer,
gastronomi. Kunderne er primært a la carte og selskaber, med en relativ høj kuvertpris.
Ønsket var at henvende sig til et bredere publikum ved at supplere restauranten med landhandel, café, bageri,
mølleri og madevents.
Til dette formål er en gammel længe ombygget og indrettet til landhandel og café, bageri og mølleri. I landhandelen
sælges Tinggårdens egne fødevarer (charcuteri, brød og færdigretter) samt egnens allerbedste råvarer.

Effekt
Tinggården har 10-12 årsværk. Med projektet er 3-5 årsværk tilføjet, herunder en lærling/socialøkonomisk beskæftigelse. Derudover er der en afledt effekt hos underleverandører og samarbejdspartnere i lokalområdet.

Maritim
Nyttehave
Hundested

ANSØGER:
Selvejende Institution
Maritime Nyttehaver
SAMLET PROJEKTSUM:
240.000 kr.
LAG BEVILLING:
120.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Formålet er at fremme en bevidsthed om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og i den forbindelse at tilbyde
en konkret måde, hvorpå børn og voksne kan opleve og involvere sig aktivt i frembringelse af rene, lokale råvarer fra
havet.
Projektets aktiviteter bestod i 1) etablering af netværkssamarbejde mellem fødevarevirksomheder, turismeaktører
og andre lokale erhvervsdrivende om produktudvikling og kommercielle anvendelsesmuligheder for det maritime
nyttehavekoncept og kortlægning af det lokale marine ressourcegrundlag med henblik på at koble dette til den
maritime nyttehave, 2) etablering af faciliteter til testdyrkning i havnen samt aftaleindgåelse med lokale folkeskoler,
friskoler, efterskoler etc. om ibrugtagning, 3) etablering af faciliteter til undervisning, herunder anskaffelse af grej til
understøttelse af tre forskellige undervisningsforløb: 'Tangmarken', 'Muslingefarmen' og 'Østerstæmmerne',
4) opbygning af lokal undervisningskompetence og events, formidling og omtale af den maritime nyttehave.
Der er skabt en fuldt funktionsdygtig testdyrknings- og formidlingsenhed i Hundested havn, et nyt og spændende
maritimt undervisningstilbud til lokale skoler og et lokalt maritimt undervisningsteam.

Effekt
Hundested havn har stærke
traditioner for at anvende
havets og kystens ressourcer. Den maritime identitet
har med etableringen af den
maritime nyttehave fået en
ny fortælle-platform og nye
muligheder for at involvere
børn, unge, turister og lokale
beboere i bæredygtig lokal
produktion i det blå element.
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ANSØGER:
Naturlegeplads Tisvilde Forening
SAMLET PROJEKTSUM:
1.423.898 kr.
LAG BEVILLING:
548.255 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Naturlegeplads
Tisvilde

Projektformål og indhold
Tisvilde har manglet et sted hvor børn kan opleve og sanse naturen på en forfriskende, legende og lærende måde.
Gennem det frivillige projekt er der skabt et lege– og læringsmiljø, som taler både til de mindste børn og de større
børn. Legepladsen udfordrer børnenes forskelligartede sociale og motoriske færdigheder og bidrager til at udvikle
deres læring.
Visionen var at skabe en legeplads som får børn og voksne til at lege. Som appellerer til børns skabertrang og
fantasi ved at rammerne er foranderlige og ved, at legerummene åbner for mange legemuligheder, stimulerer og
udfordrer børns grundmotorik ved, at der er masser af stimuli til de primære sanser, er bæredygtig både hvad angår
materialer og udformning og øger kendskabet til naturen; kuperet terræn, varieret underlag, biodiversitet, sten,
træstubbe.
Legepladsen består af en stor fiskekutter, som er gået på grund, som giver mulighed for at børnene kan klatre rundt
på skibet, samt gynge i den store fugleredegynge, som hænger fra skibet. Eller man kan glide ned af rutsjebanen. Der er små troldehuse i skovens kuperede terræn samt en svævebane, man kommer til via et klatrerør eller
hængebro fra skibet.

Effekt
Naturlegepladsen har fra
dag ét været velbesøgt, og er
et samlingspunkt for børn og
voksne på tværs af alder. Lokale
institutioner og busbørnehaver
fylder ofte legepladsen, og i
weekenderne benyttes den af
lokale fra Tisvilde og opland.

Nyt under
Solen

ANSØGER:
Under Solen A/S
SAMLET PROJEKTSUM:
1.100.000 kr.
LAG BEVILLING:
550.000kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Under Solen A/S er et aktieselskab funderet på folkeaktier. Selskabet ejer og driver en økologisk erhvervsbygning i
den økologiske landsby Dyssekilde i Torup. Bygningen er lejet ud til en helsekostbutik, en café samt til en brødfabrik.
Der har gennem et stykke tid været behov for mere plads til både brødfabrikken og caféen. Med projektet er erhvervslokalerne udvidet med en tilbygning. Med denne gives plads og mulighed for at brødfabrikken kan producere
og sælge flere brød og kager til supermarkedskæder og til Halsnæs Kommunes institutioner. Caféen får mulighed
for flere gæster og for større produktioner til fx. catering.
Tilbygningen er indrettet med hensyn til et godt arbejdsklima. I bageriet bliver der mulighed for pop-up produktioner, som fx. mælkesyrefermentering, således at andre virksomheder eller enkeltpersoner får mulighed for at producere enkelte målrettede produktioner.
Tilbygningen er med bæredygtige materialer som hør, træ og papiruld og med solceller, lavenergi kølerum, genindvinding af varmen fra ovnene, regnvandsopsamling til toiletskyl, gulvvask og vanding.

Effekt
Med tilbygningen får bageriet og caféen en lidt større pondus, som er nødvendig for at fastholde og udvikle produktion og servicering. Der skabes et par flere arbejdspladser, og der vil kunne aftages større mængder lokalt dyrket
økologisk korn til produktionen i bageriet. For caféen vil det betyde mulighed for flere gæster.
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ANSØGER:
Nordsjællands Veterantog
SAMLET PROJEKTSUM:
2.200.000 kr.
LAG BEVILLING:
300.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Veterantogcenter
– etape 1

Projektformål og indhold
Nordsjællands Veterantogs mål er at bygge et veteranstogscenter med en udstillingsbygning samt tilslutningsspor
fra Lokaltogs spor øst for den eksisterende Græsted station. Udstillingsbygningen skal indrettes så der kan skabes
publikumsadgang, og så der på sporarealet kan fremvises veterantog og lokomotiver. Udstillingshallen vil kunne
tømmes delvis for veterantogsmateriel og anvendes til eventformål. De samlede anlægsomkostning for hele projektet er ca. 20 mio. kr., hvorfor projektet er opdelt i etaper.
Etape 1 omfatter etablering af sporskifter og udtræks- opstillingsspor ved Græsted station. Etape 2 omfatter opførelse af udstillingsbygning med 4 indvendige togspor. Etape 3 omfatter et velkomstcenter i forbindelse med udstillingsbygningen. Etape 4 omfatter etablering af en velkomstplads som indgang til veterantogscenter og eventplads.
Etape 5 omfatter øvrige spor incl. drejeskive og vandpost.
LAG projektet har omfattet Etape 1, med indkøb af spormateriel, lægning af udtræksspor incl. jordarbejde, ilægning
af sporskifte til hovedspor samt ændring i bestående sikringsanlæg.

Effekt
Isoleret set giver Etape 1 flere oplevelsesmuligheder når
der afholdes events, hvor veterantog kan deltage på eventpladsen.
På sigt, når det samlede projekt er gennemført, vil Græsted
Veterantogscenter kunne tiltrække turister og lokale i et
langt større omfang end nu. Den færdige bygningsmasses faciliteter vil kunne understøtte aktiviteter på Græsted
Eventplads.

Kaffestue og bådhal til Naturcenter
Auderød

ANSØGER:
Naturcenter Auderød
SAMLET PROJEKTSUM:
1.004.100 kr.
LAG BEVILLING:
502.050 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Naturcenter Auderød har som sit hovedmål at reetablere og omdanne Søværnets gamle havneområde til det naturskønne område ved Arresø, som det var tilbage i 1950’erne. Herudover er det formålet at etablere friluftsaktiviteter
målrettet kyst- og søturisme. Der er etableret en stor bålshelter, toiletforhold og vej- og parkeringsforhold.
Med projektet har Naturcenter Auderød bygget en ny bådhal og en kaffestue. Hermed har området fået den udformning, som har været tænkt fra starten. Byggeriet giver området en sammenhængende æstetiske værdi, idet der samtidig er fjernet en gammel container, som har fungeret som bådhal. Dermed er de sidste rester fra Søværnet væk.
Eksisterende bygninger er til- og ombygget, så foreningernes robåde, kajakker, sejl, redningsveste m.m. kan opbevares under betryggende forhold. Der er etableret mulighed for at medlemmer kan gå indendørs ved etablering af
en ’kaffestue’. Kaffestuen vil kunne udlejes til foreninger, der har aktiviteter på havneområdet.

Effekt
Naturcenter Auderød giver mulighed for at dyrke friluftsliv ved Arresø og til adgang til Danmarks største sø, med
den unikke natur der findes der. Gennem etablering af faciliteter bliver området mere attraktivt for publikum.
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ANSØGER:
Erum-Tisvildevejen
SAMLET PROJEKTSUM:
454.750 kr.
LAG BEVILLING:
166.807 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Digital
formidling af
Esrum-Tisvildevejen

Projektformål og indhold
Foreningen Esrum-Tisvildevejen er en almennyttig administrationsforening, som støtter op om udviklingen af ’Esrum-Tisvildevejen’.
Pilgrimsruten er en ca. 100 km lang rute gennem Nordsjælland. Ruten baserer sig på den vilje til vækst og dynamik,
som findes i landområderne, båret af lokale, frivillige kræfter og lokale virksomheders deltagelse og engagement i
et stort tværgående samarbejde med myndigheder og institutioner.
Pilgrimsruten baseres på mange aktørers bidrag og er en forening af dele-økonomisk karakter uden central ejer
eller administration.
Nordsjællands kultur og natur har udviklet sig gennem århundreder. Den store fortælling indeholder mange små
fortællinger, som kun få kender til. Det er disse mange fortællinger, som skal bæres frem i lyset for de mennesker,
som bevæger sig ad ruten. Det sker ved b.la. digital formidling langs ruten, der åbner døren til historien bag fortællingerne.
Projektet har etablerer et digitalt informationssystem, som er et vigtigt element i formidlingen til de turister, som
følger vandrerruten. Historiske steder visualiseres og deres sammenhænge til nutidens lokalsamfund illustreres.

Effekt
Det digitale formidlingsunivers med
visualisering og fortællinger, er en del af
de mange oplevelser, man kan få på
Esrum-Tisvildevejen, og øger besøgsaktiviteten til landsbyerne på ruten.
Ruten forløber fortrinsvist i Gribskov kommune.
Planen er at ruten skal udvides til hele
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Legeplads
Gilleleje havn

ANSØGER:
Gilleleje Travalje Forening
SAMLET PROJEKTSUM:
296.312 kr.
LAG BEVILLING:
145.100 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Gilleleje Travalje Forening har ønsket at skabe en sikker og udfordrende legeplads for børn i Gilleleje. Der var
ingen offentlig legeplads i Gilleleje by, og byen har gennem længere tid ønsket et samlingssted for byens børn
og deres forældre.
Legepladsen er placeret centralt på havnen. Legepladsen er samlingssted for byens børnefamilier og familier
med sommerhuse i og omkring Gilleleje, ligesom byens mange turister, herunder lystsejlere, har stor glæde af, at
der er en legeplads til deres børn centralt i byen.
Daginstitutionerne kan også benytte legepladsen og havnen, så børnene både kan opleve havnen, men også
være aktive.

Effekt
En legeplads på havneområdet tiltrækker flere turister, sommerhusgæster og lystsejlere med børn, og de vil
opholde sig på havnen i længere tid.
Gilleleje fremstår som en mere børnevenlig by, og havnen fremstår som mere inviterende og åben for alle.
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ANSØGER:
Kødsnedkeren ApS
SAMLET PROJEKTSUM:
2.006.000 kr.
LAG BEVILLING:
400.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Hyperlokale
økologiske fødevarer
– dyrket, forarbejdet
og spist lokalt

Projektformål og indhold
Kødsnedkeren slog dørene op til slagterbutikken i Ørby i 2010. Kødsnedkerens DNA er kødkvalitet og godt slagterhåndværk. Virksomheden har løbende udvidet kundegrundlag og produktion, så butikkens kunder er turister,
sommerhusgæster samt lokale. Kødsnedkerens erhvervskunder er landmænd, som får parteret slagtedyr og lavet
charcuteri til salg i egen gårdbutik.
Kødsnedkerens vision er, at alt skal være økologisk, laves fra bunden og have en lokal oprindelse og historie. Kunderne skal vide, hvor dyret kommer fra, hvordan det er blevet passet samt hvordan kødet er forarbejdet. Kødsnedkerens produktion skal inkludere færdigretter og mad ud af huset og være et lærings- og oplevelsesunivers for kød og
slagterhåndværk.
Projektet omfatter produktionskøkken, grøntkøkken og klima/modningsrum til charcuteri. Med de nye produktionsfaciliteter kan Kødsnedkeren levere convenience og charcuteri til områdets gårdbutikker, baseret på gårdenes egne
råvarer, lave færdigretter og mad ud af huset, forarbejde restkød samt styre fermentering, modning og tørring af
charcuteri i et klimarum med ny teknologi.

Effekt
Kødsnedkeren har 7 årsværk. En udvidelse med
charcuteri vil yderlige tilføje 3-4 jobs, hvor én er
lærling og én socialøkonomisk beskæftigelse.
Derudover er der en afledt effekt på underleverandører og gårdbutikker, der får mulighed for at
sælge charcuteri fra egne dyr.
Turister har en forventning om at lokal gastronomi er en del af ferieoplevelsen. Derfor et det
vigtigt med adgang til autentiske kulinariske
oplevelser af høj kvalitet som hos Kødsnedkeren,
som et yderligere ”reason to go” til Nordkysten.

Tothavens
mikromejeri og
gårdbutik

ANSØGER:
Tothaven I/S
SAMLET PROJEKTSUM:
905.007 kr.
LAG BEVILLING:
250.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Tothaven er et lille landbrug som ligger idyllisk op ad Ullerup skov, 500 m fra det gamle fiskerleje Kikhavn nær Hundested. I sommeren 2017 åbnede Tothaven dørene som besøgsgård for turister og sommerhusgæster i skolesommerferien samt for institutioner.
Tothaven ønsker at skabe et attraktivt og autentisk udflugtsmål nær Hundested ved at formidle fødevarernes vej fra
marken til maven og give turister, lokale, børn og voksne en oplevelse af et autentisk selvforsyningslandbrug med
fokus på dyrevelfærd, økologi og æstetik.
Med projektet er aktiviteterne udvidet til også at rumme et gårdmejeri og en café/gårdbutik. Gårdens 15 malkegeder producerer gedemælk til produktion af gedemælks gelato og gedeost, der sammen med Tothavens andre
produkter sælges fra gårdbutikken. Der er etableret et produktionskøkken, en café og en glastilbygning med plads
til 25 personer, hvor skoleklasser, børnehaver, virksomheder eller andre besøgende kan deltage i kurser og workshops med fokus på råvarernes vej fra marken til maven.

Effekt
Gårdmejeriet er det første af sin art i Nordsjælland. Sammen med Tothavens besøgsgård er det en attraktion, som
turister allerede i dag kører langt for.
Tothavens besøgsgård har 8.000 besøgende i sommerhalvåret. Med gårdmejeri og café/gårdbutik kan de besøgende desuden opleve en sammenhængende produktionslinje fra malkning til færdigt mejeriprodukt, og kan
smage eller købe produkterne i Tothavens café.
Tothaven bidrager til at øge områdets attraktivitet og særligt for den gruppe af potentielle nye Halsnæs borgere,
som der kommer flere og flere af i disse år; unge miljøbevidste børnefamilier fra Københavnsområdet.
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ANSØGER:
Munk & Rasmussen ApS
SAMLET PROJEKTSUM:
340.000 kr.
LAG BEVILLING:
150.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Duften af Kongernes
Nordsjælland
- et socialøkonomisk
samarbejde

Projektformål og indhold
Munk & Rasmussen ApS samarbejder med den socialøkonomiske virksomhed Kilden og Gribskov Produktionsskole
om en ny selvstændig produktion af lys og sæber med duft fra urter og planter fra Kongernes Nordsjælland, samt en
produktion af strandtasker og tasker af brugte sejl.
Projektet er en selvstændig produktionsudvidelse af Munk & Rasmussen ApS og Kildens normale forretningsområde, med henblik på at skabe ordinære jobs på almindelig vilkår til borgere, der er udenfor det etablerede arbejdsmarked. Gennem disse jobs skabes grobund for rotation og muligheder for flere jobs i det lokale erhvervsliv på
almindelige vilkår.
Administration og ledelse af den nye produktionsenhed ligger hos Munk & Rasmussen.
Kilden er samarbejdspartner og underleverandør i projektet, som en del af deres kompetenceudvikling af borgere
på den Grønne Linje. Gribskov Produktionsskole er ligeledes underleverandør, og indtægten fra underleverancen
er en del af skolens ikke offentligt støttede budget. Borgere rekrutteres gennem Jobcenter Gribskov. For kommunen
betyder dette at flere borgere kan flyttes delvis fra offentlig forsørgelse til ordinære arbejdspladser tilpasset de
enkeltes muligheder.

Effekt
Det socialøkonomiske samarbejde om kompetenceudvikling
af borgere, der er langt fra det traditionelle arbejdsmarked,
kanaliserer gennem projektet de mest kompetente borgere i
faste job i produktion, salg, lager etc. Det sikrer, at der gennem
de 5-8 deltidsarbejdspladser i projektet sker en rotation, der på
den længere bane gør flere borgere parat til job i andre lokale
virksomheder.

Havnekran til
personløft, joller
og master

ANSØGER:
Hundested Havn I/S
SAMLET PROJEKTSUM:
380.000 kr.
LAG BEVILLING:
100.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Der er en mangfoldighed af fritidsaktiviteter og -brugere i Hundested havn, og Havnen stiller med projektet en kran
til personløft, joller og master til rådighed for havnens brugere. De etablerede sejlere kan bruge kranen i for- og
eftersommeren. Jollerne skal i og op af vandet hele året. Der sejles i mini12ér, som er specialbyggede til at kunne
sejles af handicappede.
Kranen er en vigtig faktor for udviklingen af
vandsportsturismen i Hundested, for lystfiskeri
i små joller på fjorden og for optimal service for
sejlbåde. Kranen er godkendt til personløft, så
flere kan komme ud og opleve fjorden og havet.
Kranen er en svingkran og er placeret på den
nye servicekaj, hvor den er monteret på kajkanten. Det giver bedre sikkerhed, når den er i
brug. Betjeningen af kranen er enkel, og den har
godkendte funktioner til de forskellige løft, der
skal foretages.

Effekt
Havnekranen understøtter udvikling af kystturismen, fiskeri, kajak sejlads, bådudlejning og
handicapsejlads, aktiviteter med sund motion
og et aktivt fritidsliv og fysiske aktiviteter som
appellerer til børn, unge og handicappede.
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ANSØGER:
Foreningen
Gilleleje gamle Posthus
SAMLET PROJEKTSUM:
228.256 kr.
LAG BEVILLING:
114.128 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Køkkenfaciliteter i
Gilleleje nye folkehus
’Det gamle Posthus’

Projektformål og indhold
I Gilleleje er det gamle posthus fra 1910 en markant bygning i bybilledet. Bygningen har fungeret som posthus frem
til 2007, hvor Gribskov Kommune købte den. Foreningen Gilleleje gamle Posthus blev dannet i juni 2017, og foreningen arbejder på at ombygge og forvandle posthusbygningen til et tidssvarende forenings- og folkehus, til glæde for
byens frivillige og folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt de interessegrupper, der dannes under foreningen.
Som led heri indrettes et nyt køkken. Det er helt centralt, at huset har et velfungerende køkken med de nødvendige
faciliteter. Både grupperne Veteraner, Pårørende Til Demente, Mødregruppen og Søndags-caféen afholder arrangementer med spisning, ligesom der er planer om fællesspisnings-arrangementer for ensomme og børnefamilier.
Derudover spiser Aktivitetsklubben morgenmad sammen tre gange ugentligt og gruppen "Grib Grydeskeen" mødes en gang om måneden.

Effekt
Foreningen Gilleleje gamle Posthus har 260 medlemmer. Op til 90 personer kan benytte foreningshuset ad gangen.
Foreningshuset er et fællesskabernes hus, hvor alle uanset alder og tilhørsforhold kan mødes og deltage i gratis aktiviteter. Som en af de få byer i Gribskov kommune tiltrækker Gilleleje børnefamilier. For at de nye familier kan trives
og kommer ind i fællesskaber er der mødregrupper, grupper for mænd og spis sammen grupper.
I sommerperioden er huset desuden centrum for
livredderens aktiviteter.

Platform med
beredskabshus i
Lynæs havn

ANSØGER:
Dansk Søredningstjeneste
SAMLET PROJEKTSUM:
372.759 kr.
LAG BEVILLING:
170.629 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Dansk Søredningstjeneste (DSRS) har til formål at yde assistanse til fritidssejlere og andre, som har brug for hjælp
til søs. DSRS Lynæs har etableret et beredskabshus i nærheden af stationens båd. Formålet er, at opbevare stationens materiel (dragter, redningsveste etc.) optimalt og så tæt på båden som muligt, for at gøre udrykningstiden
kort. DSRS vil kunne være ude af havnen senest 15 minutter efter en alarm er indløbet. Samtidig har DSRSs frivillige
behov for en ’varmestue’ når de kommer tilbage fra deres ofte kolde og våde aktioner.
Projektet består i et beredskabshus bygget på en platform i havnebassinet. Beredskabshuset kan opvarmes af
hensyn til materiellets levetid og for at det kan tørre efter brug. Der er opsat bænke/borde på platformen til fri benyttelse af havnes gæster.
Platformen er etableret i samarbejde med Lynæs Havn på en havneplads, hvor pladsens facon og placering gør det
vanskeligt at udnytte den som bådplads.

Effekt
Beredskabshuset vil afgørende forkorte DSRS´s udrykningstid, hvilket øger sikkerheden for de sejlende turister, der
er ukendte med farvandet. Faciliteterne stilles til rådighed for DSRS`s frivillige medlemmer og havnens gæster.
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ANSØGER:
Garbolund
SAMLET PROJEKTSUM:
475.763 kr.
LAG BEVILLING:
190.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Garbolund
besøgs- og
naturvineri

Projektformål og indhold
Garbolund producerer bæredygtig naturvin. Naturvin er den oprindelige måde at producere vin på. I dag er naturvin et nicheprodukt, da naturvin produceres uden tilsætningsstoffer, filtrering eller anden manipulation. Garbolunds
vinmarker drives efter økologiske principper og er fuldt omlagt i 2019. Over de følgende år øges kapaciteten i vinmarken, og Garbolund bliver Danmarks største naturvingård.
Garbolund vil skabe et levende miljø for udvikling og formidling af naturvin, både for gæster og til inspiration for
andre vinproducenter. Til det brug udvides kapaciteten i form af et nyt vineri med ambitionen om formidling af
naturvin. Fremvisning og formidling af alle produktionens trin; presning, fermentering, koldlager og flaskning, er et
vigtigt element i projektet.
Vineriets omdrejningspunkt er formidling af naturvinsprocessen, og gårdens kostald danner rammen om vineriet.
Publikum kan her følge processen fra druerne høstes og presses, over tanklagring, til selve flaskningen.

Effekt
Vineriet og formidlingen af naturvinsproduktionen er en oplevelse, man vil rejse langt for. Gennem formidling i vineriet får flere forbrugere, vinproducenter og -forhandlere en større viden om og tillid til produktet naturvin.
Det nye vineri skaber et årsværk til drift af vineri og oplevelser i vineri og mark.

Sykkel: udlejning
og demonstration
af specialcykler

ANSØGER:
Grønnevirke
SAMLET PROJEKTSUM:
380.000 kr.
LAG BEVILLING:
160.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Grønnevirkes vision for Sykkel er at forbedre adgangs-, trafik- og helseforhold, både for turister og borgere i lokalområdet.
Projektet Sykkel er etablering af et special-cykel udlejnings- og demonstrationsprojekt forankret i begrebet bæredygtighed.
Det kører på to hjul:
1) korttidsudlejning til turister
2) langtidsudlejning til familier, handicappede og ældre medborgere
De specielle cykler omfatter el-cykler, el-ladcykler, tandems, tricykler, ligge cykler mv.
Med kort- og langtidsudlejning af specialcykler tilskyndes borgere til at benytte cykel transport, gerne i samspil
med offentlig transport. Ved at give mulighed for afprøvning af disse særlige cykler vil mange brugere være klædt
bedre på til at anskaffe cykel til både person- og varetransport. Heri ligger demonstrationsværdien af Sykkel.
Udlejningen foregår ved Dyssekilde Station med tog til døren hver ½ time i begge retninger, hvilket giver let adgang
til cyklerne.

Effekt
Sykkel skaber let adgang til alternativ transport for herigennem at styrke infrastrukturen, og optimere brugskapaciteten og i forhold til at give konkrete løsninger på differentieret trafik, herunder delecykler.
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ANSØGER:
Lynæs Hotel
SAMLET PROJEKTSUM:
692.201 kr
LAG BEVILLING:
346.100 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Café og brødudsalg
på Lynæs Hotel

Projektformål og indhold
Lynæs kro og Hotel fra 1734 var noget misligholdt da Henrik Wich-Nielsen og Katrine Sørensen i 2018 købte stedet
for at ombygge det til et tidssvarende hotel med tilhørende café. Stedet trængte til et nyt image, og de ønskede at
skabe et moderne og tidssvarende koncept med respekt for huset, hvor alle kan føle sig velkomne.
De tidligere selskabslokaler er indrettet til café med plads til gæster både inde og ude, og der er bygget et helt nyt
cafékøkken.
Køkken og café holder åbent dagligt i sommersæsonen, og i weekender resten af året. Desuden arrangeres der
musik, foredrag og kurser i løbet af året.
Caféen drives med focus på bæredygtighed. Der er økologisk brødudsalg og salg af lokale råvarer.

Effekt
Det nye Lynæs Café og Hotel tiltrækker surfere, sejlere og turister, som i stort antal besøger Lynæs.
Kombinationen af hotel og café åbner for flere besøg og overnatninger.
Driften af caféen kræver 1 - 3 fuldtidsansatte afhængigt af sæson. Øget belægning på hoteldelen og indkøb af lokale råvarer stimulerer erhvervsaktiviteten i området.

Dronningmøllehuset
- landsby-, kultur- og
erhvervshus

ANSØGER:
Dronningmølle Borgerforening
SAMLET PROJEKTSUM:
400.000 kr.
LAG BEVILLING:
200.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Dronningmølle Borgerforening har etableret Dronningmøllehuset, et landsby-, kultur- og erhvervshus i et nedlagt
supermarked centralt i byen.
Efter en årrække præget af afvikling, er der sket en positiv udvikling i Dronningmølle. Erhvervsliv, borgere og sommerhusejere har sammen skabt et lokalt mødested som rammen om aktiviteter, der kan styrke det lokale fællesskab. De lokale borgere og erhvervslivet har i efteråret 2018 investeret i folkeaktier for at støtte etableringen af det
nye landsby-, kultur- og erhvervshus og har dermed medfinansieret LAG tilskuddet.
Borgerforeningen har med sine ca. 370 medlemmer været den drivende kraft i ombygning og indretningen af
Dronningmøllehuset fra en gammel nedlagt brugs. Huset er indrettet med lokaler til fællesskabende aktiviteter af
social og kulturel karakter, så som fællesspisning, kreative og klubprægede aktiviteter, intimkoncerter og foredrag.
Desuden er der etableret rum til fire virksomheder, heraf tre butikker med facade mod strandvejen. På førstesalen
etableres der et mini-vandrerhjem på sigt.

Effekt
Med Dronningmøllehuset har sammenhængskraften i lokalsamfundet fået langt bedre vilkår. Husets sociale og
kulturelle aktiviteter skaber øget omsætning for byens erhvervsliv. Eksempelvis har huset kun et anretter-køkken, da
forplejning til arrangementer, herunder fællesspisning, skal købes lokalt.

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs-Gribskov

28

31

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs-Gribskov

29

32

ANSØGER:
Kierkegaard by Nature
SAMLET PROJEKTSUM:
200.585 kr.
LAG BEVILLING:
100.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Kierkegaard by
Nature

Projektformål og indhold
I en alder af 22 år tilbragte den danske filosof Søren Kierkegaard nogle måneder i Gilleleje. Her gik han daglige
ture og gjorde sig mange tanker omkring sit liv og sine valg. Derfor er der sat en mindesten på Gilbjergstien med
påskriften "hvad er sandhed andet end leven for en idee".
Kierkegaard beskrev i flere notater netop Gilbjerget som et af hans absolutte yndlingssteder, og der er detaljerede
beskrivelser af, hvad mødet med havet, naturen og stilheden gjorde ved ham fysisk og psykisk.
Kierkegaard by Nature Gilleleje er en vandrerrute i fodsporene på Kierkegaard. Ruten er interaktiv og på 12 km. Den
starter og slutter ved stejlepladsen i Gilleleje havn, går forbi Nakkehoved fyr, hvor den slår en sløjfe retur til havnen
og derfra langs Gilbjergstien, forbi Kierkegaard stenen og retur langs vandet til stejlepladsen. Ruten er markeret
med piktogrammer på pæle. Bag de 12 piktogrammer møder man Kierkegaard citater, der lægger op til refleksion
og samtale.

Effekt
Kierkegaard by Nature Gilleleje er en attraktion som tiltrækker borgere, turister, ledergrupper og uddannelsesinstitutioner.

Fællesfaciliteter
i den nye bydel
Hvideland

ANSØGER:
Foreningen Hvideland
SAMLET PROJEKTSUM:
1.985.230 kr.
LAG BEVILLING:
500.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Landsbyen Torup er et tilflytterområde og har i dag 360 beboere, hvoraf halvdelen bor i Økosamfundet Dyssekilde.
Hvideland bliver en ny bydel med op til 100 husstande.
Foreningen Hvideland skaber en moderne og bæredygtig bydel med sunde og moderne lavenergihuse samt innovative, vedvarende energikilder og med faciliteter til erhvervsaktiviteter.
Både ved etablering af de fælles faciliteter og den kommende bydel er målsætningen at være nyskabende inden for
miljø-, klima- og teknologiløsninger.
Foreningen Hvideland har som det første renoveret hovedhuset på Hvidelandsgården til fællesfaciliteter for den nye
bydel, samt for borgere og virksomheder i Torup og opland. Renoveringen er sket efter bæredygtighedsprincipper
og med lavt klimaaftryk. Bygningen er indrettet med køkkenfaciliteter, forsamlingslokale, mødelokale, kontorer,
overnatningsmulighed samt lokaler til fjernarbejdspladser.
Formålet med at etablere fællesfaciliteter som det første i bydelen er at give de kommende beboere mulighed for
socialt samvær og fælles planlægning og udvikling af den nye bydel.
Opførelsen af boliger vil foregå over en flerårig periode og fællesfaciliteterne vil aktivt bidrage til udvikling af landsbyfællesskabet og Torups allerede eksisterende fællesskabskultur.

Effekt
Bydelen Hvideland med fællesfaciliteter bliver attraktiv for en bred målgruppe af tilflyttere, der ønsker at bo på landet og skabe nye muligheder i et fællesskab med fokus på bæredygtighed.
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ANSØGER:
Thornæs Destilleri ApS
SAMLET PROJEKTSUM:
1.352.339 kr.
LAG BEVILLING:
350.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Nordsjællands
Whiskydestilleri

Projektformål og indhold
Thornæs Destilleri er det første destilleri i Nordsjælland, der satser på produktion af dansk single malt whisky, og
benytter lokalt producerede råvarer såsom maltbyg, urter, bær og frugt.
Destilleriet er opført i en ombygget hestestald fra 1923 på gården Falkendal, der ligger i Kagerup nord for Hillerød
med udsigt over Solbjerg Engsø.
Destilleriet er indrettet så gæster har mulighed for at købe produkter og opleve dansk spiritusproduktion på nærmeste hold. Destilleriet fungerer som et videns- og oplevelsessted, hvor privatpersoner og virksomheder bliver
introduceret til dansk spiritusproduktion.
Nordsjælland huser indtil flere destillerier, bryggerier og vingårde. Øl, vin og spiritusproduktion er en del af regionens selvforståelse, og er til dels affødt af områdets mange frugtplantager, gartnerier og agerbrug. Området er
også kendt for sine mange lokale fødevareproducenter, og tilsammen giver det grobund for en livlig handel med
specialiserede produkter.
Med fokus på produktion af dansk single malt whisky er destilleriet en forlængelse og fornyelse af denne tradition,
med satsning på produktion af whisky baseret på regionens råvarer.

Effekt
Thornæs Destilleri tiltrækker en målgruppe, der ønsker at opleve danskproduceret spiritus gennem køb af produkter og besøg på destilleriet.
Destilleriet handler med en række lokale aktører inden for afsætning af spiritus, og tiltrækker lokale og turister til
gårdbutikken og til rundvisninger og smagninger.

Aktivitetstilbud
for udviklingshæmmede

ANSØGER:
Bofællesskabet Reinsholmgård
SAMLET PROJEKTSUM:
887.150 kr.
LAG BEVILLING:
200.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Bofællesskabet Reinsholmgård i Melby er et bofællesskab for 3 beboere i almindeligt længerevarende botilbud for
voksne og 6 borgere i aktivitets- og samværstilbud.
Bofællesskabet vil udvide med et aktivitetstilbud for i alt 6 sårbare borgere, hvor beboerne fra bofællesskabet sammen med borgere udefra kan få udbytte af en hverdag med aktivt indhold. Fokus er fremme af de udviklingshæmmedes livskvalitet gennem arbejde på gården og med servicering af lokalbefolkningen på markeder og i gårdbutik.
Ved at omdanne en af gårdens længer fra et tidligere fabrikslokale til et produktionskøkken er der skabt mulighed
for at udvide aktivitetstilbuddet landbrug med en socialøkonomisk aktivitet, hvor egne råvarer forarbejdes med salg
for øje. I køkkenet forarbejdes råvarer fra gårdens dyr, køkkenhave, frugttræer og bærbuske. De færdige produkter
distribueres ved gårdsalg, markedssalg, eksternt salg og cafédrift.

Effekt
Projektet skaber aktiviteter for flere udefrakommende borgere med udviklingshæmning og autisme, hvilket samtidig betyder flere arbejdspladser på stedet.
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ANSØGER:
Melby Mølles Bevaring
SAMLET PROJEKTSUM:
420.000 kr.
LAG BEVILLING:
84.500 kr.
ORDNING:
Ordning Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Melby Mølle og
Sprøjtehus i
Kongernes
Nordsjælland

Projektformål og indhold
Melby mølle blev taget ud af drift for mange år siden. Foreningen til Melby Mølles og Sprøjtehusets bevarelse vedligeholder i dag møllen og sprøjtehuset.
Foreningen ønsker at sætte begge disse lokalhistoriske perler på landkortet, ved at gøre dem attraktive at besøge
og ved at formidle møllens og sprøjtehusets historie og livet i Melby i denne tidsalder.
Adgang og skiltning for besøgende er derfor forbedret, og der er etableret adgangsvej fra P-plads til møllen. Der
er opsat informationsstander foran møllen og etableret handikapvenlig rampe fra jordoverfladen til repos ved
indgang til selve møllen.

Effekt
Det vil tiltrække flere besøgende til området, at Melby Mølle og sprøjtehus bevares og formidles som kulturminde.
Flere kan benytte destinationen, og gangbesværede og kørestolsbrugere har fået mulighed for adgang til møllen
samt til at opholde sig i anlægget omkring møllen.

Eksport af levende
havsnegle til det
europæiske
restaurantmarked

ANSØGER:
Hundested Fiskeeksport
SAMLET PROJEKTSUM:
580.000 kr.
LAG BEVILLING:
150.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende
erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Hundested er en gammel fiskerby, hvor fiskeriet er gået tilbage. Det er derfor vigtigt at understøtte og udvikle nye
fiskerier, så Hundested også i fremtidige generationer har blå kuttere i havnen.
Fiskerne presses på fiskeri af de mere gængse arter, og derfor forsøges det at omstille til et mere bæredygtigt fiskeri
af havsnegle, som ikke indeholder de samme restriktioner. Blandt andet kan der fiskes havsnegle i de kolde måneder af året, hvor andet fiskeri ikke er tilladt.
Havsnegle er en delikatesse, som særligt det franske og hollandske marked efterspørger. Desuden er der stor interesse for havsnegle i det spanske, italienske og i en række østeuropæiske lande. Det europæiske marked for ferske
havsnegle er lovende, men også Kina er en potentiel eksportmulighed.
Fiskeri af havsnegle foregår skånsomt ved hjælp af tejner. De levende havsnegle håndteres i store kar ombord på
fartøjerne og under transporten sydpå. Der er givet støtte til udstyr til opbevaring og transport.

Effekt
Der er ikke kvote restriktioner på fiskeri af havsnegle. Forekomsterne af havsnegle er umiddelbart store, og fiskeriet
af havsnegle vil kunne udvikles i med udgangspunkt i Hundested havn.
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ANSØGER:
Hundested Kino
SAMLET PROJEKTSUM:
1.228.230 kr.
LAG BEVILLING:
505.730 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Nyt liv i
Hundested Kino

Projektformål og indhold
Foreningen Hundested Kino er startet i 2017. Foreningen har som formål at genoplive den gamle biograf i Hundested, og drive Hundested Kino som et lokalt kultursamlingssted. Planen er at der udover biografen skal være musik,
teater og café med foredrag, e-sport og stand-up på stedet.
Foreningen har ca. 190 medlemmer, heraf er 70-80 frivillige der hjælper med driften. En stor del af de frivillige er
tilflyttere, som ser det som et stærkt aktiv at der er et godt og levende kulturhus i byen.
Foreningen har desuden børnebio og deltager i den landsdækkende skolebio-ordning.
Som det første har foreningen installeret digitalt udstyr. Med tilskud fra LAG ad to omgange er der gennemført en
renovering af biografsalen, etableret handicaptoilet, modtageområdet er ombygget og sal 2 er ændret til en café.
Samtidig er der gennemført en grøn energirenovering. Vægge og gulve er efterisoleret og der er etableret gulvvarme og nye vindues- og dørpartier med energiglas. Projektet har bragt stedet i en tidssvarende stand.
Hundested Kino har fået nyt liv – og fremstår indbydende og med et godt indeklima.

Effekt
Hundested Kino er velbesøgt, I 2019 var der 6.500 gæster. Med ny biografsal og café er Hundested Kino blevet til et
lille aktivt kulturhus med flere typer kulturelle aktiviteter. En levendegørelse af Hundested Kino til et kulturelt samlingssted for områdets beboere og gæster giver endnu en grund til at bosætte sig i Hundested.

Vinlaboratorium
på vingården

ANSØGER:
Ørby Vingård
SAMLET PROJEKTSUM:
178.930 kr.
LAG BEVILLING:
71.572 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende
erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Ørby vingård producerer og sælger vin og formidler fremstillingsprocessen ved besøgs- og smagearrangementer.
Projektets idé er at optimere vinproduktionen og udvide formidlingen af vinen fra vingården, herunder at skabe et
levende miljø omkring vinproduktionen.
For at opnå en højere kvalitet af vinen kræves meget præcise analyser under fremstillingsprocessen. Til formålet er
der indkøbt et OneoFoss analyseapparat, som kan give præcise analyser af vinens indehold af alkohol, sukkerarter,
syrer og pH.
Alle trin i vinfremstilling lige fra druer, druemost, presning, fermentering, lagring på tanke og egefade til flaskning
styres bedre og kan dokumenteres, når udviklingen af vinen analyseres undervejs. Herved kan der også gives en
bedre og mere præcis formidling til kunder og besøgende, der udviser interesse i både fremstilling og produkt og
forventer en høj kvalitet.

Effekt
Ørby Vingård kan give kunder og besøgende på vingården en mere præcis oplevelse af den vin, de smager og drikker, og foredrag og smagninger tiltrækker flere besøgende til vingården.
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ANSØGER:
TV Nordkysten
SAMLET PROJEKTSUM:
111.946 kr.
LAG BEVILLING:
55.973 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende
erhvervsudvikling

TV Nordkysten Etablering af en
lokal, frivillig
forankret TV station

Projektformål og indhold
TV Nordkysten er godkendt til at producere lokal-tv til Kanal Hovedstaden i kommunerne Halsnæs, Gribskov og
Helsingør i perioden 2020-2025. Udsendelserne kan ses i hele regionen, der har 1,8 millioner borgere.
TV Nordkysten sender lokale reportager fra området med fokus på nordkysten som et kulturelt og erhvervsmæssigt
kraftcenter. Både kunstnere, politikere, iværksættere og ildsjæle bliver eksponeret for seerne. Der produceres to
timers ugentlig nyheder, hvor blandt andet landbruget, fiskeriet og naturen har fokus, herunder beliggenheden tæt
ved kyst, nationalpark og store landbrugsområder.
TV Nordkysten samarbejder med lokale borgere, skoler og kulturinstitutioner i både Gribskov og Halsnæs kommuner, og elever fra den Forberedende Grund Uddannelse i Halsnæs og Gribskov gives mulighed for at bidrage til at
producere lokal-tv og dermed få erfaring med faget.
TV Nordkysten er støttet med vitalt video- og redigeringsudstyr.

Effekt
TV Nordkysten sætter fokus på kulturarrangementer, natur- og kulturværdier som er besøgsværdige.
Desuden oplyser stationen om de mange foreninger og ildsjæle. Dette medvirker til, at flere interesserer sig for området og eventuelt vil ønske at flytte hertil.

Socialøkonomisk
café og gårdbutik
ved Huset i Mårum

ANSØGER:
Dagtilbuddet Kilden
SAMLET PROJEKTSUM:
326.881 kr.
LAG BEVILLING:
133.122 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende
erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Dagtilbuddet Kilden er en socialøkonomisk virksomhed som har til huse på Esrum Møllegård. For at kunne ekspandere aktiviteter og tilbud har virksomheden opkøbt den gamle skole i Mårum.
Dagtilbuddet har en ambitiøs plan om at omdanne Mårum skole til et lokalt kraftcenter og samlingssted, hvor deres
elever indgår i nye fællesskaber.
Første etape af planen er oprettelsen af en bæredygtig café og gårdbutik, som drives af eleverne. Caféen tager
afsæt i lokale fødevarer, naturoplevelser, stop af madspild og genanvendelse. Der sælges kun lokalt producerede
varer fra Kongernes Nordsjælland, og på et klimakort på væggen kan gæsterne se hvor mange kilometer de enkelte
fødevarer har rejst, inden de er landet på tallerkenen.
Bygningerne skal udover caféen og gårdbutikken på sigt huse produktionskøkken, konferencecenter, køkkenhave,
kontorpladser, overnatningsfaciliteter, kreativitetshus, boliger, samt en børnehave med naturlegeplads.

Effekt
Caféen og gårdbutikken i Mårum tiltrækker forbipasserende vandrere, turister og lokale borgere, der vil opleve den
madkultur, som Kongernes Nordsjælland kan byde på.
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ANSØGER:
Lynæs Havbad
SAMLET PROJEKTSUM:
613.706 kr.
LAG BEVILLING:
282.441 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i
landdistrikterne

Saunatilbygning
til badehus ved
Lynæs havn

Projektformål og indhold
Foreningen Lynæs Havbad blev startet i 2015, og der er i dag 420 medlemmer og venteliste. Foreningens aktiviteter
med vinterbadning og med at få folk til at opholde sig ved vandet hele året er en succes.
Projektet bygger videre på et tidligere LAG projekt ved Lynæs havn, hvor der blev etableret en oplevelsesbro langs
med molen og et badehus med sauna på tomten fra en vindmølle.
Med et baderum og sauna med maximal plads til 12 personer, opstod et behov for at udvide badefaciliteterne.
Bade- og saunahuset var blevet for lille til de to funktioner, så huset er udvidet med en tilbygning. Det oprindelige
bade- og saunahus er bevaret som omklædningsrum. Det nye hus er en mindre kopi af badehuset, og er forbundet
til dette med en glasgang. Det nye hus har funktion som saunahus.
Både det oprindelige og det nye badehus med sauna er et smukt ikon for oplevelsesbroen.

Effekt
Lynæs er i udvikling og tilflyttere deltager aktivt i lokalsamfundet. Badeklubben er en del af udviklingen, og gør
Lynæs til et aktivt og levende lokalsamfund.

Udendørs ridebane
til Slettebjerggard
Ridecenter

ANSØGER:
Slettebjerggaard Ridecenter I/S
SAMLET PROJEKTSUM:
484.343 kr.
LAG BEVILLING:
100.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende
erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
De to rideklubber Slettebjerggaard Rideforening og Hundested Sportsrideklub slog sig i 2019 sammen til Rideklubben Hundested og lokaliserede sig på Slettebjerggaard Ridecenter ved Torup.
Ridecentret investerede i nye staldpladser og nyt ridehus, så de mange medlemmer af den sammenlagte klub fik
gode indendørs faciliteter til alle former for ridesport. Udendørs ridning foregik på en ældre og utidssvarende ridebane, der udelukkende kunne anvendes til let ridning.
Ridning er en sund sport, men kan også være farlig, og derfor kræves ordentlige forhold og sikre faciliteter. Det var et
ønske, at der kunne afholdes stævner udendørs og at rideklubben kunne tilbyde udendørs ridning, herunder kurser
og ridelejr hele året. Desuden skulle der kunne tilbydes mere ridning for handicappede.
Der er derfor etableret en tidssvarende udendørs ridebane, der kan anvendes hele året til træning, rideundervisning
og stævner.

Effekt
Rideklubben Hundested er en
lokalt forankret klub for Hundested og omegns børn, unge
og voksne. Klubben har ca.
200 medlemmer. Med den nye
udendørs bane er rideklubbens
samlede tilbud mere attraktive,
og vil på denne måde kunne øge
bosætnings attraktiviteten i den
vestlige del af Halsnæs Kommune.
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ANSØGER:
Foreningen Andelsgaarde
SAMLET PROJEKTSUM:
1.707.080 kr.
LAG BEVILLING:
625.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i
landdistrikterne

Kartoffelgården
genopstår med
fælleshus under
klimaskærm

Projektformål og indhold
Foreningen Andelsgaarde er stiftet i foråret 2018, og har dags dato 1400 månedligt betalende medlemmer, og
dermed gårdejere i forening. Foreningen giver nyt liv og fællesskab på landet, giver byboere jord under neglene og
hjælper unge økologiske bønder i gang. Formålet er at starte en ny folkebevægelse for omstilling til et bæredygtigt
samfund, og foreningens første gård, Lerbjerggård i Melby, skal være modergård for hele bevægelsen, der opkøber
gårde over hele landet.
Lerbjerggård skal genopstå som den i Melby velkendte "Kartoffelgård". Idéen er at lave den gamle stald og lade
på Lerbjerggård om til et helt ny type fælleshus under et drivhus, der fungerer som en klimaskærm. I fælleshuset
forenes fællesskab, undervisning og oplysning om klimavenlige grøntsager under samme (glas)-tag. Fælleshuset
skal danne forbillede for, hvordan udtjente landejendomme kan genanvendes i udviklingen mod et bæredygtigt
landbrugssamfund.
Projektet omfatter bæredygtig nedrivning af den gamle stald og lade. Materialerne gemmes til genbrug. Klimaskærmen består af et træskelet og et overdækkende drivhus. Drivhuset er indrettet ved genbrug af gamle materialer fra stald og lade.

Effekt
Foreningen og dens unge forpagterpar på Lerbjerggård er godt i
gang med at omlægge den tidligere
konventionelt drevne landbrugsjord til
bæredygtig grøntsagsproduktion og
skovlandbrug.
Lerbjerggård bidrager til det kulturelle
og sociale liv i byen som Kartoffelgården, hvor der er mulighed for at købe
lokale grøntsager, modtage undervisning i natur og landbrug og en række
andre aktiviteter til glæde for lokalsamfund og medlemmer.

Klinikejendommen
Torupgård I/S

ANSØGER:
Torupgård I/S
SAMLET PROJEKTSUM:
1.172.400 kr.
LAG BEVILLING:
243.631 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende
erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Halsnæs er en kommune, der oplever større af- end tilgang af læger. Med opførelsen af et lægehus er der et ønske at
vende denne tendens.
Projektet består i at der er opført en klinikejendom, der huser en lægepraksis i landsbyen Torup. Klinikejendommen
er opført som en driftsbygning under ejendommen Torupgård I/S.
Ejendommen er et råhus inkl. tag- og facadebeklædning med et solcelleanlæg på taget. Huset er bygget som et
klimavenligt plus-energihus med egen overproduktion af strøm og af bæredygtige materialer, hvorfor træ er det
gennemgående element.
Lægehuset er rammen om en landpraksis, hvor tid, nærhed og kontinuitet er det gennemgående element.

Effekt
I takt med et øget patientantal ansættes hjælpepersonale og evt. en uddannelseslæge. Andre sundhedsaktører får
plads i lægehuset, hvorved det vil fungere som sundhedshus med tværfagligt samarbejde mellem husets aktører.
Lægehjælp er en af de basale kerneydelser i et veldrevet samfund, hvorfor afstanden hertil er vigtig. En lille landpraksis vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i lokalsamfundet.
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ANSØGER:
Gribskov Kommune
SAMLET PROJEKTSUM:
2.003.939 kr.
LAG BEVILLING:
500.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i
landdistrikterne

Møllernes
historie i Gribskov

Projektformål og indhold
’Møllernes historie i Gribskov’ er et projekt hvor Gribskov Kommune restaurerer udvalgte møller og sikrer formidlingen af denne vigtige del af Danmarks kulturarv. Møllerne afspejler den lokale identitet og er vigtige mindesmærker
i landskabet. Samtidig ønsker kommunen at opmuntre og styrke de frivillige kræfter omkring møllerne. Ramløse
mølle, Pibemølle og Esrum vandmølle er omfattet af projektet.
Projektet er inddelt tre etaper, og dette projekt udgør første etape, som består af restaurering af Ramløse mølle og
styrkelse af formidling og frivillighed omkring denne.
Ramløse mølle blev opført i 1909. I 1984 blev møllen indviet som et arbejdende museum sammen med
Håndværkermuseet. I 2019 knækkede den ene lærketræsvinge og både hatten, vindrosen og møllekroppen fik
alvorlige skader. Senere blev den anden vinge også taget ned. Grundet den knækkede vinge kunne man ikke male
mel, og møllelauget konstaterede en stor nedgang i besøgstal.
Ramløse mølle er blevet restaureret og møllen har fået for nye vinger og vindrose. Restaureringen er en forudsætning for at støtte formidlingen og det frivillige engagement omkring møllen.

Effekt
Det aktive møllelaug ved Ramløse mølle kan
fortsætte med at formidle mølleerhvervet med
lokalhistoriske foredrag og undervisning.
Møllen besøges af lokale borgere, turister,
skoleklasser, daginstitutioner, foreninger, pilgrimsvandrere og spejdere.

Forbrugerklar
produktion af
delikate sildefileter

ANSØGER:
Fiskernes Filetfabrik A/S
SAMLET PROJEKTSUM:
1.993.839 kr.
FLAG BEVILLING:
996.919 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Projektformål og indhold
Fiskernes Filetfabrik har mere end 30 års erfaring med produktion og salg af sildefileter. Kerneområdet er eksport
af sildefileter til Tyskland og Polen. Virksomheden ejes af fire lokale fiskefartøjer, der sørger for de samlede tilførsler.
Virksomhedens virke på havneområdet i Gilleleje er en betydelig den af havnens aktiviteter.
Virksomheden vil genoplive den Nordsjællandske sildetradition ved at sælge færdigvarer på detailmarkedet i hovedstadsregionen og Sydsverige.
Med projektet er virksomheden udvidet med produktion af sildefileter til forbrugerklare produkter i små emballager
til afsætning på nye markeder. Ved at udvide vareudbuddet til at omfatte produktion af færdigvarer, opnår virksomheden at spænde over et større marked.
Produktionen er etableret i Gilleleje, med renoverede lokaler, produktions- og pakkefaciliteter; skæreborde, stegeanlæg, køleanlæg til sild og tilsætningsstoffer, vægte, vacumpakkeanlæg, vaskeanlæg mv. Desuden oplæres medarbejderne i håndtering af ny produktion og arbejdsgang.

Effekt
Fiskernes og virksomhedens muligheder for
at overleve i et vigende
marked forbedres ved
at udvide sortimentet og
skabe aktivitet i virksomheden hele året, så virksomheden ikke skal lukke
ned i perioden medio
april - medio august. Der
skabes nye og bibeholdes
eksisterende fuldtidsarbejdspladser.
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ANSØGER:
Gilleleje Havnelaug
SAMLET PROJEKTSUM:
1.510.000 kr.
FLAG BEVILLING:
755.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Nye beddingsvogne til
Gilleleje havns
maritime erhverv

Projektformål og indhold
Beddingen i Gilleleje har gennem næsten 100 år været eksistensgrundlaget for de lokale maritime håndværksvirksomheder på havnen.
Med bygning af tre nye moderne og fleksible beddingsvogne har det maritime erhverv på havnen fået mulighed for
at tage imod flere og mere forskelligartede fartøjer til reparation.
Udvidelsen med nye beddingsvogne er til gavn for specielt havnens håndværksvirksomheder, der på kort og lang
sigt får en væsentlig indtægtsstigning og kan hermed udvide medarbejderstaben.
De maritime erhverv placeret på havnen har et tæt samarbejde. Virksomhederne bliver ofte prækvalificeret til deltagelse i udbud på større opgaver, og de nye beddingsvogne giver mulighed for at deltage i flere udbud.

Effekt
Med kapacitetsudvidelsen kan
havnens maskinfabrik, bådebygger, skibsmaler og smede bevare
og udvide deres forretningsområde på service- og vedligeholdelsesområdet.
Nyere fiskefartøjer, med eks. svingkøl, har får mulighed for at booke
bedding. Logistikken med fleksibel ophaling gør det attraktivt for
andre fiskefartøjer at frekventere
Gilleleje Havn. Arbejdsmiljøet er
forbedret og havnens omsætning
er steget med 20-30 %, hvilket
svarer til ca. 5 arbejdspladser hos
havnens aktører.

To stationære
motoriserede
svingkraner

ANSØGER:
Gilleleje Fiskeriforeningen
SAMLET PROJEKTSUM:
305.840 kr.
FLAG BEVILLING:
150.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Projektformål og indhold
Gilleleje Fiskeriforening er talerør for de ca. 20 erhvervsfiskere i Gilleleje.
Foreningen har skabt et bedre arbejdsmiljø ved at etablere to motoriserede stationære søjlesvingkraner på kajen
ved auktionshallen på Gilleleje havn.
Det er blevet aktuelt at motorisere losningen efter at fiskefartøjerne kun er bemandet med én mand, og det er vanskeligt at losse fangsterne o.a. alene. Lossekranen kan betjenes af én person, og det gør det mere attraktivt og nemt
for både lokale og udefrakommende fiskere at losse i Gilleleje.
Ved etablering af de stationære motoriserede søjlesvingkraner kan losningen forgå mindre belastende for både fiskere og auktionsmedarbejderne og dermed gøre det mere attraktivt for udefrakommende fartøjer at losse i Gilleleje.

Effekt
Med etablering af to søjlesvingkraner kan erhvervsfiskerne og auktionen udvide deres salg af fangst, da der vil
komme flere erhvervsfiskere for at lande fangsten i Gilleleje og dermed bliver det mere attraktivt for opkøbere at
handle på Gilleleje Fiskeauktion.
Tilgangen af flere fartøjer øger omsætningen for havn, isværk, auktion og opkøbere, der kan bibeholde de eksisterende arbejdspladser.
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ANSØGER:
Foreningen Gilleleje Havnelaug
SAMLET PROJEKTSUM:
276.000 kr.
FLAG BEVILLING:
138.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Bæredygtig
elforbrug til drift af
fiskeauktionen

Projektformål og indhold
Foreningen Gilleleje Havnelaug står for drift og vedligehold af havnens fiskeauktion.
Der er gennemført en energirenovering af fiskeauktionen, med henblik på et mere bæredygtigt ressourceforbrug
og bedre arbejdsforhold. Ressourceforbruget til belysning og køling i auktionshal og kølerum er minimeret ved at
erstatte 34 eksisterende lysstof-loftsarmaturer med LED loftsarmaturer med bevæge sensorer. Der er etableres
116 solceller, som dækker hele fiskeauktionens sydvendte tagflade. Solcellerne dækker 21-35 % af fiskeauktionens
strømforbrug.
Solceller er en hensigtsmæssig energikilde for auktionen, da der bruges forholdsmæssigt mest strøm til køling om
sommeren.

Effekt
Der værnes om Gilleleje Havns autentiske miljø, og samtidig signalers der fornyelse og bæredygtighed. Havnens
ressourceforbrug er reduceret, hvilket både kommer miljøet og havnens ejerkreds, erhvervsfiskerne, til gode.

Afhentningsordning
af sild i de mindre
havne

ANSØGER:
Fiskernes Filetfabrik A/S
SAMLET PROJEKTSUM:
597.600 kr.
FLAG BEVILLING:
296.411 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Projektformål og indhold
Sildekvoterne er skåret drastisk ned på det seneste, og Fiskernes Filetfabrik forventer ikke stigninger i de nærmeste år. Fiskernes Filetfabrik har derfor udvidt mulighederne for at skaffe de fisk, der er nødvendige, for at driften af
filetfabrikken er rentabel. Dette sker ved at supplere fangster i Gilleleje havn med fangster fra andre, mindre havne
på Sjælland og Øerne.
Der er etableret en afhentningsordning af sild i mindre havne. Erhvervsfiskerne i de mindre havne tilbydes, at deres
sild og eventuelt andre fisk afhentes, og transporteres til Gilleleje til forarbejdning og håndtering på Fiskernes Filetfabrik.
For at gennemføre projektet, er der investeret i 120 stk. 600 liter isolerede plastkar samt en mindre truck til brug ved
lastning og losning, og som medbringes til havnene på en lastbiltrailer.

Effekt
Lokale fiskefartøjer fra Gilleleje sørger for den væsentligste del af de samlede tilførsler af sild til filetfabrikken. Herudover bliver der suppleret med fangster fra andre havne.
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ANSØGER:
Foreningen Gilleleje Havnelaug
SAMLET PROJEKTSUM:
848.000 kr.
FLAG BEVILLING:
424.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Nye badefaciliteter
til turister på
Gilleleje havn

Projektformål og indhold
Foreningen Gilleleje Havnelaug drifter Gilleleje havn. En af Gilleleje Havnelaugs visioner er at tiltrække gæstesejlere,
der kan nyde og benytte nærmiljøet og seværdighederne på havnen og i byen, hvor de forbruger for ca. 10 gange det beløb, en overnatning i havnen koster. Gæsterne er således en væsentlig indtægtskilde for havnen, og ikke
mindst for hele byen.
Fritidssejlads er i udvikling, og sejlerne fordrer gode faciliteter. Med projektet forbedrer Gilleleje Havnelaug derfor
badefaciliteterne på havnen. Faciliteterne er suppleret med et nyt badehus i forbindelse med en eksisterende toiletbygning på østmolen. Herved øges den samlede baderumskapacitet med 75 %. Tilbygningen indeholder baderum
til damer og til herrer, samt et udekøkken med faciliteter til opvask.

Effekt
Gilleleje Havn er med til at udvikle turismeerhvervet ved etablering af flere og bedre faciliteter til de sejlende turister,
der kan nyde og benytte nærmiljøet i samspillet med fiskerierhvervet. Gæsterne er en væsentlig indtægtskilde for
Gilleleje Havn og bidrager til driften.
Havnen huser 230 fastliggere i lystbådehavnen. I sæsonen besøges havnen af ca. 8.000 overnattende lystbåde,
hvilket svarer til ca. 20.000 besøgende.

Strandrensning
på Gribskovkysten
– øget kvalitet for
lystfiskere og
badende

ANSØGER:
Den Nordsjællandske
Kystlivredningstjeneste
SAMLET PROJEKTSUM:
384.666 kr.
FLAG BEVILLING:
192.334 kr.
ORDNING: Fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling inden
for den maritime økonomi

Projektformål og indhold
Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste og Gribskov Kommune står sammen for vedligehold og rensning af
kommunens strande.
God vedligeholdelse af strandene er af afgørende betydning for kommunens attraktivitet som besøgsdestination. Der er derfor indkøbt en strandrenser til brug på kommunens strande i sommerhalvåret. Strandrenseren skal
anvendes til at rive og gøre strandene mere attraktive for turister og beboere, og den kan desuden anvendes til
oprensning ved mindre olieforureninger.
En strandrenser fjerner affald, tang og sten. I samarbejde med frivillige sorteres materialet fri for affald, hvorefter
tang og sten placeres i henhold til planen for udvikling af Nordkysten, som omfatter zonering af strandene. Tang og
sten flyttes således til zoner hvor strandbeskyttelse og lystfiskeri ønskes styrket. Derved bliver de fritrevne strandzoner langt mere attraktive for både badegæster og strandsportsudøvere. Den gavnlige effekt på lystfiskeriet ved
kysten skyldes den forbedrede struktur af havbunden, som det omplacerede materiale (sten og tang) medfører, idet
det understøtter visse fiskearters levesteder.

Effekt
Den forbedrede strandvedligeholdelse er til gavn for både badegæster, strandsportsudøvere og lystfiskere, og
bidrager til at forbedre Gribskovs maritime særkende med turismemæssigt fokus på blandt andet udvikling af lystfiskeri langs kysten. En forbedret kvalitet af strandene fastholder og tiltrækker turister til området.
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ANSØGER:
H218 Mette/Leif Aage Larsen
SAMLET PROJEKTSUM:
110.850 kr.
FLAG BEVILLING:
55.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Digitaliseret
afvejning på
H218

Projektformål og indhold
Gilleleje huser en erhvervsfiskerflåde, der skal bedrive et rentabelt og bæredygtigt erhvervsfiskeri i et sådant
omfang og med en sådan kvalitet, at det fortsat er forudsætningen for, at havnen kan fungere som en attraktiv
landingsplads.
Med projektet er Kutteren H 218 den første Gilleleje-kutter, der har installeret en digital vægt på båden. Digitaliseringen giver
mulighed for at forbrugerne kan spore hvor i havet, og i hvilken kutter fangsten er taget og på hvilket tidspunkt.
Sporbarhed af fangsten bliver mere nøjagtig og autentisk, hvilket efterspørges af kunderne. Det hjælper på markedsføringen og salget af lokal fanget fisk.
En digital afvejningen er langt mere nøjagtig end en bismervægt, og indberetninger til Fiskeristyrelsen skal være
meget nøjagtige.

Effekt
Modernisering af Gilleleje-kutteren H218 med digitaliseret afvejning af fisk understøtter og fastholder de to arbejdspladser på båden. Der er mindre nedslidning af arbejdskraften, og mulighed for et større og mere målrettet salg.

Det Maritime
Mad- og Kulturhus

ANSØGER:
Proviant Gilleleje ApS
SAMLET PROJEKTSUM:
790.000 kr.
FLAG BEVILLING:
395.000 kr.
ORDNING: Fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling inden
for den maritime økonomi

Projektformål og indhold
Proviant Gilleleje har udvidet sommer-spisestedet på Gilleleje havn til en helårs-forretning med kulturelle aktiviteter.
Restauranten er blevet istandsat, og de fysiske rammer er udvidet både udendørs og indendørs.
Der serveres fortsat lokalt landede sæson fisk og skaldyr i restauranten. De kulturelle aktiviteter består i madskole
med sæsonens fisk fra Gilleleje, jomfruhummer-festival, foredrag og koncerter.

Effekt
Proviant Gilleleje er et lokalforankret mad- og kulturhus, der bidrager til at fastholde Gillelejes identitet med arbejdshavn og frisk fisk og jomfruhummer fra Gilleleje. Mad- og kulturhuset tiltrækker flere sommer- og helårsturister
til havnen.
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ANSØGER:
Gilleleje Havnelaug
SAMLET PROJEKTSUM:
310.850 kr.
FLAG BEVILLING:
155.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Truck til ophaling
af beddingsvogne

Projektformål og indhold
Gilleleje Havnelaug har fået nye beddingsvogne, der har skabt et større kundegrundlag hos de maritime erhverv på
Gilleleje havn, som er afhængige af et funktionelt og driftssikkert beddingsanlæg.
Succesen smitter af på Gilleleje Havnelaug, der drifter beddingsanlægget, blandt andet ved brug af en stor truck.
Gilleleje Havnelaug har købt en terrængående 5 tons gaffeltruck med ergonomisk lukket, opvarmet kabine og udstyret med gaffelflyt og hydraulikudtag for udstyr. Trucken har flere funktioner, er støjsvag og energibesparende, og
kan klare ophalings-opgaver på beddingsanlægget og andre tunge flytte- og løfteopgaver. Den forbedrer desuden
arbejdsmiljøet for havnens personale.

Effekt
Nye beddingsvogne har udvidet kundegrundlaget hos de maritime virksomheder; maskinfabrikken, bådebyggeren, skibssmeden og skibsmaleren i Gilleleje havn.
Det er nødvendigt at have maskinkapacitet med tilstrækkelige hestekræfter og bundtræk til at kunne ophale og
trække/skubbe de store fartøjer, der udgør størstedelen af kundegrundlaget hos de maritime virksomheder.

Forprojekt vedr.
museum om
"Livet ved havet"

ANSØGER:
Museum Nordsjælland S/I
SAMLET PROJEKTSUM:
154.000 kr.
FLAG BEVILLING:
75.000 kr.
ORDNING: Fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling inden
for den maritime økonomi

Projektformål og indhold
Et nyt museum i Gilleleje skal handle om ”Livet ved havet” med fokus på fiskeriets og fiskerfamiliernes historie på
nordkysten. Det kræver opførelse af en ny udstillingsbygning og istandsættelse af to historiske huse på den nuværende museumsgrund. Det er ambitionen, at museumsplanerne skal transformere de nuværende "Skibshaller" fra
et stillestående og utidssvarende museum til et moderne museum med et højt aktivitetsniveau.
Museum Nordsjælland gennemfører et forprojekt, der skal belyse byggemulighederne og omfanget af istandsættelsen af de historiske huse på museumsgrunden. Forprojektet skal resultere i et skitseforslag, der skal danne baggrund for fondsansøgninger om finansiering af byggeriet.
Museet vil bygge på fire kernefortællinger der formidles i udstillinger, i byrummet og som aktiviteter:
•

Fra spyd til trawl - fiskeriets historie på nordkysten.

•

Det barske liv ved havet - en fiskerfamilie anno 1850.

•

Sommergæsterne - kulturmødet mellem fiskerne og landliggerne.

•

Gilleleje oktober ´43 - redningen af de danske jøder via Gilleleje.

Museet vil rumme særudstillinger om egnens historie eller aktuelle temaer, såsom fiskeriets udfordringer og havmiljøet.

Effekt
Besøgsgrundlaget i det nye museum bliver anderledes og væsentlig større end hidtil. Det nye museum vil med sin
levende formidling af på én gang lokale og universelle fortællinger appellere til en bredere målgruppe.
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ANSØGER:
Selskabet Gilleleje Strandbakker
SAMLET PROJEKTSUM:
593.750 kr.
FLAG BEVILLING:
237.369 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Handikapvenlig
helårsbadebro
på Veststranden i
Gilleleje

Projektformål og indhold
Selskabet Gilleleje Strandbakker har til formål at gøre strandene omkring Gilleleje attraktive for både lokale og
turister.
Selskabet har etableret en ny handicapvenlig helårsbadebro til erstatning af den gamle badebro på Vest-stranden
i Gilleleje, som forsvandt under en storm. I forbindelse med byggeriet af broen er der gennemført en indsamling, og
de lokale borgere har bidraget til finansieringen.
Den nye badebro kan benyttes af badegæster såvel de fastboende, som de mange turister der gæster Gilleleje og af
det stigende antal vinterbadere. Broen har en længde, så der også kan udøves lystfiskeri fra den.

Effekt
Den nye badebro benyttes flittigt af både turister og fastboende. Badebroen medvirker til at gøre Gilleleje attraktiv
som turistmål.

Opgradering
af auktionens
afvejnings
software

ANSØGER:
Fiskeauktion Gilleleje A/S
SAMLET PROJEKTSUM:
108.780 kr.
FLAG BEVILLING:
54.390 kr.
ORDNING: Fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling inden
for den maritime økonomi

Projektformål og indhold
Fiskeauktion Gilleleje har opdateret softwaren til vejningssystemet MAREL, for at kunne imødekomme krav fra de
danske myndigheder og EU.
Fra 2020 er det krav at bådfører skal påføres alle indberetninger af landinger. Derudover skal der påføres log nr. på
de kuttere, som skal have indberettet landingserklæringer. Inden for de kommende år bliver log nr. et krav for alle
kuttere.
Projektet består i at softwaren i auktionens vejesystem er blevet opdateret, for at kunne håndtere dette ved sortering
af fiskernes fangster.

Effekt
Projektet styrker fiskerierhvervet ved modernisering af software-systemet for landingserklæringer.
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ANSØGER:
Gilleleje Havnelaug
SAMLET PROJEKTSUM:
2.500.000 kr.
FLAG BEVILLING:
775.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Opgradering og
renovering af kajen
"Den dårlige arm"

Projektformål og indhold
Gilleleje Havnelaug har gennemført en opgradering og renovering af kajen i forlængelse af Carl Petersens vej i
Gilleleje, i daglig tale kaldet "Den dårlige arm". Den dårlige arm er den ældste kaj, og lagde grundlaget for Gilleleje
havn. Her ligger både der afventer, eller er under reparation.
Gilleleje Havnelaug har gennemført renoveringen for at opgradere kajens funktioner. Kajen ligger i forbindelse med
beddingsanlægget og bruges af de maritime virksomheder som reparationsområde.
Ved renoveringen er kajen blevet bredere, så der kan stå flere bådvogne på den, og der er blevet bedre tilkørselsforhold for køretøjer og for havnens mobile kran. Der er blevet bedre fortøjningsmuligheder og lettere tilgang til el og
vand.

Effekt
Opgraderingen af kajanlægget gavner de maritime virksomheder under arbejdet med bådene.
De maritime virksomheder og Gilleleje Havnelaug er afhængige af et velfungerende beddingsanlæg med kajanlæg,
og kajens øgede fleksibilitet giver mulighed for flere ordrer.

Ny hal på
reparationskaj

ANSØGER:
Gilleleje Bådebyggeri 2019 ApS
SAMLET PROJEKTSUM:
500.000 kr.
FLAG BEVILLING:
141.400 kr.
ORDNING: Fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling inden
for den maritime økonomi

Projektformål og indhold
Gilleleje Bådebyggeri har bygget en hal på reparationskajen i Gilleleje. Hallen giver mulighed for at arbejde fra kajen, da 2/3 af hallen er placeret over vandet og 1/3 på landsiden. Hallen er fæstnet på nedrammede pæle i bassinet
mod vest, og hallens side mod øst er fæstnet inde på kajen.
Arbejdet med kalfatring, glasfiber, maling og svejsning skal udføres i tørt og stille vejr, så hallen betyder at ventetider i fugtigt vejr kan reduceres. Der vil kunne arbejdes i alt slags vejr, hvor vejret hidtil har bestemt arbejdstiden.
Med hallen er arbejdsmiljøet blevet forbedret, idet afskærmning mod omgivelserne reducerer støj og støv.

Effekt
Den nye arbejdshal forbedrer service, arbejdsgange og leveringstider for de maritime erhverv på havnen.
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Fakta &
oversigt

Den Europæiske Union.
De Europæiske Strukturog Investeringsfonde.

Hvad er LAG og FLAG?
Lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra henholdsvis EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.
Arbejdet i lokale aktionsgrupper tager udgangspunkt i LEADER-princippet (bottom up arbejdsmetode).
LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe (LAG), der arbejder for udviklingen af lokalområderne inden for
Halsnæs og Gribskov kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de
enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.
LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov kommune med det formål at understøtte
erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.
Fundamentet for arbejdet i LAG Halsnæs-Gribskov er foreningens lokale udviklingsstrategi for LAG og FLAG.

Bestyrelse, generalforsamling og medlemskab
LAG Halsnæs-Gribskovs bestyrelse består af 8 folkevalgte LAG medlemmer og to folkevalgte FLAG medlemmer.
Der er udpeget to bestyrelsesmedlemmer af Halsnæs Kommune og to bestyrelsesmedlemmer af Gribskov Kommune. Desuden har Region Hovedstaden en plads i bestyrelsen.
Der uddeles midler tre gange om året, og der afholdes info møder for potentielle projektmagere inden. Generalforsamling afholdes den sidste onsdag i april.
Foreningen har ca. 70 medlemmer. Det er gratis at være medlem, og man kan melde sig ind via foreningens hjemmeside. Man skal være bosat i Halsnæs eller Gribskov kommuner.
Bagest i kataloget kan du se hvilke LAG og FLAG projekter LAG Halsnæs-Gribskov har støttet i programperioden
2014 – 2020.

PROJEKT

ANSØGER

PROJEKTSUM

Rabarbergården lokal fødevareproduktion

Køster & Co

1.589.000

550.000

Esrum liveable oplevelsesrum

Fonden Esrum Kloster &
Møllegård

1.060.000

245.000

Mad og Mennesker (Grønnessegård)

Mad og Mennesker ApS

2.000.000

500.000

Inkubator/væksthotel for iværksættere

Gribskov Erhvervscenter A/S

310.000

100.000

Cruise- og oplevelsesfaciliteter

Hundested Havn I/S

1.200.000

350.000

MS Frederikke - unik renovering

Arresøfarten

500.000

183.000

Propellen - inkubationshus

Hundested Havn I/S

2.919.321

809.661

Renovering af fiskermole i Tisvildeleje

Tisvildeleje Moles Venner

1.600.000

300.000
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Unikatræ - digitalt træhåndværk

Winther Snedker og Tømrermestre A/S

1.500.000

400.000
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Reetablering af ridebane

Helsinge Ridecenter

214.000

107.000

Tinggårdens bageri, landhandel og
café

Tinggården

818.573

407.182

Maritim Nyttehave Hundested

Foreningen Maritime Nyttehaver

240.000

120.000

Naturlegeplads Tisvildeleje

Foreningen Naturlegeplads
Tisvildeleje

1.423.898

548.255

Nyt under Solen

Under Solen A/S

1.100.000

550.000

Veterantogcenter - fase 1

Nordsjællands Veterantog

2.200.000

300.000

Kaffestue og bådhal til Naturcenter
Auderød

Naturcenter Auderød Havn

1.004.500

502.050

Digital formidling af Tisvildevejen

Esrum-Tisvildevejen

454.750

166.807

Legeplads Gilleleje havn

Gilleleje Travalje Forening

296.312

145.100

Hyperlokale økologiske fødevarer

Kødsnedkeren ApS

2.006.000

400.000

Tothavens mikromejeri og gårdbutik

Tothaven I/S

905.007

250.000

Duften af Nordsjælland

Munk & Rasmussen

340.000

150.000

Havnekran til personløft, joller og
master

Hundested Havn I/S

380.000

100.000

Køkkenfaciliteter i Gilleleje nye folkehus

Foreningen Gilleleje gamle
Posthus

228.256

114.128

Platform med beredskabshus i Lynæs
havn

Dansk Søredningstjeneste

372.759

170.629

Garbolund besøgs- og naturvineri

Garbolund

475.763

190.000

Sykkel: udlejning og demonstration af
specialcykler

Grønnevirke

380.000

160.000

Café og brødudsalg på Lynæs Hotel

Lynæs Hotel

692.201

346.100
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Dronningmøllehuset - landsby-, kulturog erhvervshus

Dronningmølle Borgerforening

400.000

200.000

Kierkegaard by Nature

Kierkegaard by Nature

200.586

100.000

Fællesfaciliteter i den nye bydel
Hvideland

Foreningen Hvideland

1.985.230

500.000

Nordsjællands Whiskydestilleri

Thornæs Destilleri ApS

1.352.339

350.000

Aktivitetstilbud for udviklingshæmmede

Bofællesskabet Reinsholmgård

887.150

200.000

Melby Mølle og Sprøjtehus i Kongernes
Nordsjælland

Melby Mølles Bevaring

420.000

84.500

Eksport af levende havsnegle til det
europæiske restaurant marked

Hundested Fiskeeksport

580.000

150.000

Nyt liv i Hundested Kino

Foreningen Hundested Kino

1.228.230

505.730

Vin laboratorium på vingården

Ørby Vingård

178.930

71.572

TV Nordkysten - Etablering af en lokal,
frivillig forankret TV station

TV Nordkysten

111.946

55.973

Socialøkonomisk café og gårdbutik
ved Huset i Mårum

Den socialøkonomiske virksomhed Kilden

326.881

133.122

Saunatilbygning til badehus ved Lynæs
Lynæs Havbad
havn

613.706

282.441

Udendørs ridebane til Slettebjerggard
Ridecenter

484.343

100.000

Kartoffelgården genopstår med fællesForeningen Andelsgaarde
hus under klimaskærm

1.707.080

625.000

Klinikejendommen Torupgård I/S

Torupgård I/S

1.172.400

243.631

Møllernes historie i Gribskov

Gribskov Kommune

2.003.939

500.000

39.862.700

12.266.881

Slettebjerggaard Ridecenter
I/S
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ANSØGER

PROJEKTSUM

FLAG BEVILLING

Forbrugerklar produktion af delikate
sildefileter i mindre emballager

Fiskernes Filetfabrik A/S

1.993.839

996.919

Nye beddingsvogne til Gilleleje havns
maritime erhverv

Gilleleje Havnelaug

1.510.000

755.000

To stationære motoriserede svingkraner

Gilleleje Fiskeriforening

305.840

150.000

Bæredygtig elforbrug til drift af
fiskeauktionen

Gilleleje Havnelaug

276.000

138.000

Afhentningsordning af sild i de mindre
havne

Fiskernes Filetfabrik A/S

597.600

296.411

Nye badefaciliteter til turister på
Gilleleje havn

Gilleleje Havnelaug

848.000

424.000

Strandrensning på Gribskovkysten øget kvalitet

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste

384.666

192.334

Digitaliseret afvejning på H218

H218 Mette/v. Leif Aage
Larsen

110.850

55.000

Det Maritime Mad- og Kulturhus

Proviant Gilleleje ApS

790.000

395.000

Truck til ophaling af beddingsvogne

Gilleleje Havnelaug

310.000

155.000

Forprojekt vedr. museum om "Livet ved
havet"

Museum Nordsjælland S/I

154.000

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

Ny hal på reparationskaj

Gilleleje Bådebyggeri 2019
ApS

500.000

141.40

10.983.325

4.840.823

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs Gribskov

Oversigt - FLAG projekter

65

// LAG OG FLAG projekter 2014 – 2020 // LAG Halsnæs-Gribskov

LAG projekter i Halsnæs kommune
Gribskov
kommune

Kattegat
Liseleje
Asserbo
Melby Mølle

Melby

Torupgård
Slettebjerggård
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Torup

Reinsholmgård
Naturcenter
Auderød Havn

Andelsgårde

Sykkel
MS Frederikke

Nyt under solen

Tothaven
Hvideland

Winther A/S

Frederiksværk

Hundested

Arresø

Mad & Mennesker

Lynæs

Roskilde
Fjord

Hillerød
kommune

Hundested
Havhave
Hundested Havn
Propellen
Havnekran
Hundested Kino

Frederikssund
kommune

Hundested
Fiskeeksport
Lynæs Hotel

Lynæs
DSRS

Lynæs Havbad

Kattegat
Kierkegaard
by Nature

Gilleleje
Legeplads

Gilleleje Folkehus

Dronningmølle

TV Nordkysten

Dronningmøllehuset

Nordsjællands
Veterantog
Fiskermole
Naturlegeplads

Tisvildeleje

Græsted

Kødsnedkeren
Rabarbergården

Esrum Kloster
Esrum-Tisvildevejen

Ørby Vingård
Huset i Mårum

Tinggården

Ramløse Mølle

Ramløse

Helsinge
Helsinge
Ridecenter
Munk & Rasmussen

Væksthotel

Mårum

Esrum
Sø

Nordsjællands
Whiskydestilleri

Garbolund

Arresø

Halsnæs
kommune

Hillerød
kommune
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Kattegat
Svingkraner

Badebro

Afvejning

Afhentning
Fiskernes
Filetfabrik
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Fiskernes Deli

Software
Auktionen

Opgradering
Dårlig arm

Madkulturhus
Beddingsvogne

Truck

Ny hal

Nye badefaciliteter

Museumsprojekt

Gilleleje

Bæredygtig EL
på Auktionen

Strandrensning

LAG Halsnæs-Gribskov er valgt til at fremme de projekter, som passer til vores LAG
udviklingsstrategi, der helt overordnet har
til formål at fremme de tre B’er - bosætning, besøg (turisme) og beskæftigelse,

Vores FLAG udviklingsstrategi i Gribskov, har til formål
at fremme beskæftigelse
indenfor den maritime økonomi.

… vi har bidraget til projekter
med 17 mio. kr., og at vores
midler har ’gearet’ projekter
og dermed udvikling svarende til 51
mio. kr.
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I vores udviklingsstrategi har vi omsat
EUs tre 2020 mål om vækst - intelligent
vækst, bæredygtig vækst og socialt
inkluderende vækst - til bæredygtighed. Det har
vi valgt at tage udgangspunkt i - og det spejler
projekterne.

71

LAG Halsnæs-Gribskov
Torupvejen 98
3390 Hundested
www.lag-halsnaes-gribskov.dk

