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Indledning
Innovative brugerdrevne løsninger og den frivillige indsats som del af den måde hvorpå vi bygger vores
samfund, har for alvor vundet frem. I landdistrikterne vil de to principper være afgørende for at skabe en
udvikling i retning af jobskabelse, bosætning og vækst. Uden frivillige kræfter til at skabe aktiviteter og
rammer, hvor mennesker kan mødes og forstå sig selv som del af et meningsbærende fællesskab, får vi ikke
folk til at bosætte sig i landdistrikterne. Og uden en tværgående nytænkning af hvordan vi løser de
bærende funktioner som beskæftigelse, infrastruktur, servicefaciliteter m.m. har mennesker ikke mulighed
for at bo i landdistrikterne, selv om de gerne vil. Der er blevet længere til centrum og til de faciliteter der
understøtter et samfund. Derfor er det nødvendigt at skabe nye tiltag, der udfylder den plads og skaber
den sociale lim, som alligevel gør det meningsfuldt at bo i vores landdistrikter. Vi skal ikke erstatte de
funktioner, som enten er blevet lukket eller flyttet længere væk, men vi kan skabe noget nyt, der gør det
attraktivt med de vilkår og muligheder, der er for at leve på landet i dag. Vilkår som også handler om at
verden på nogle områder er rykket tættere på. Toghastighederne øges, og der bygges dobbeltspor. Flere
jobfunktioner kan helt eller delvist løses hjemmefra – hvis internetforbindelsen er god nok. Vi har mange
muligheder for at skabe et moderne og godt liv på landet, hvis vi gør en kollektiv indsats og understøtter de
ildsjæle, der vil lægge hjerteblod i at udvikle de rette løsninger.
Vi tror tiden er inde til at spille sammen med centraliseringen fremfor at forsøge at modstå den. Vi tror der
er brug for det pulserende bysamfund for at holde liv i landdistrikterne. Hvis vi styrker kontakten til den
nærliggende storby og italesætter dens kvaliteter, vil det smitte af på os. Det gælder København, som er
hovedstaden nær os, og det gælder de større byer i vores område, med indkøbsmuligheder,
kulturinstitutioner, servicefaciliteter osv. Tiden ser ud til uigenkaldeligt at være løbet fra den traditionelle
landsbykro og –købmand, drevet på kommercielle vilkår. Men nye initiativer vil opstå, hvis det er attraktivt
nok for aktive og engagerede borgere at bo der hvor de lå, med naturen lige uden for døren. Det bliver det
blandt andet i kraft af stærke lokale fællesskaber, de større bysamfund indenfor rækkevidde, og med en
velfungerende infrastruktur.
Vores LAG er for de fire kommuners vedkommende sammenfaldende med den foregående periode.
Heldigvis har vi fået en gave og en kærkommen forstyrrelse i kraft af, at Lejre Kommune er blevet del af det
geografiske område. Det giver anledning til at redefinere vores selvopfattelse som LAG-område. Lejre
Kommune bringer os tættere på København. LAG’en forbinder landdistrikterne i Lejre med landdistrikterne
i Nordvestsjælland.
Vi har valgt at lægge en strategi, der sammentænker turisme, identitet, beskæftigelse, bosætning og
iværksætteri. På alle områder har entreprenørskab og tværgående innovative løsninger stor betydning for,
at vi når vores mål, ligesom vores evne til opbygge og bruge vores netværk lokalt, nationalt og
internationalt vil være afgørende for, at vi lykkes. Vi vil have fokus på den enkeltes ansvar og på at løfte i
flok. Vi tror på at den menneskelige ressource er uudtømmelig, hvis de rette rammer er til stede, og hvis
den enkelte tør gå efter det, der skaber mening i eget liv.
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Resumé af udviklingsstrategien
LAG Midt-Nordvestsjælland, der dækker det geografiske område for kommunerne Lejre, Holbæk, Sorø,
Odsherred og Kalundborg, er en stor og mangfoldig LAG med både store ligheder og forskelle. Vi er placeret
midt i landet og samtidig nær København og Hovedstadsområdet. Midt-Nordvestsjælland er præget af
store naturskønne områder og kyststrækninger, med gode muligheder for at udvikle turisme, stedbunden
identitet, trivsel og bosætning. Vi har tradition for iværksætteri, kunstnerisk virksomhed og produktion af
lokale fødevarer, hvilket giver grobund for innovation og opstart af virksomheder. Færre unge og flere
ældre giver tilskyndelse til at arbejde for at styrke uddannelsesindsatsten i vores område og nyde godt af
de mange aktive seniorer. Affolkning af det åbne land og de mindre byer et faktum i vores område, og tiden
er inde til at finde på nytænkende helhedsløsninger af, hvordan vi kan bruge de tomme bygninger og
affolkede arealer konstruktivt og vende udviklingen.
I LAG Midt-Nordvestsjælland tænker og arbejder vi netværksbaseret og samarbejdsorienteret, med høj
integritet, faglighed, åbenhed og generøsitet. Vi ønsker at synliggøre projekter og resultater overfor
omverdenen, så vi skaber yderligere synergi om realiseringen af vores udviklingsstrategi.
Vores vision lyder:




Midt-Nordvestsjælland er Københavns kreative baghave, som fastholder og tiltrækker bosætning og
turisme igennem
o Lokale fællesskaber
o Aktiv udnyttelse af de stedbundne ressourcer
 natur og friluftsliv
 fødevarer
 mange aktive seniorer
 kunst og design
 kulturhistorie
 tiloversblevne bygninger og arealer
Midt-Nordvestsjælland er udklækningssted for innovative løsninger, der optimerer levevilkårene og
skaber arbejdspladser.

Vi har formuleret fire mål til realisering af vores vision:
1.
2.
3.
4.

At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder.
At udvikle turismen for området som helhed.
At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur.
At fastholde borgere og øge bosætningen.

Målene vil vi realisere både ved at støtte op om det, der opstår og ud fra en strategisk tænkning, hvor vi i
samarbejde med andre aktører kan løfte ’basis’ i området og støtte op om de eksisterende tiltag og
politikker.
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A. Navn og adresse
A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe:
LAG Midt-Nordvestsjælland
A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by)
Hareskovvej 14, 4400 Kalundborg
A.3 Aktionsgruppens e-mailadresse (hvis oprettet)
Info@udviklingnordvest.dk
A.4. Aktionsgruppens telefonnummer (hvis oprettet)
30 45 93 91

B. Kontaktperson
B.1. Formand:
Flemming Larsen
B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by):
Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg
B.3. Telefonnummer:
B. 4. E-mail:
51 31 64 56
flemmingengtoft@gmail.com

C. Bilag
Bilag 1: Situationsbeskrivelse

D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien
Bestyrelsen for den tidligere lokale aktionsgruppe Udvikling Nordvestsjælland tog initiativ til et partnerskab
med det formål at danne en lokal aktionsgruppe for programperioden 2014-2020. Tidligt i forløbet blev der
taget kontakt til borgere i Lejre Kommune, da Lejre ikke var en del af Udvikling Nordvestsjælland. Den 11.
august 2014 blev der i dagspressen indkaldt til henholdsvis informationsmøde og stiftende
generalforsamling.
Den 25. august 2014 blev der holdt informationsmøde, hvor det blev besluttet at søge om optagelse som
tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet 2014-2020. Umiddelbart herefter
blev der holdt stiftende generalforsamling for foreningen LAG Midt-Nordvestsjælland. Der var 70 deltagere.
21 stillede op til valget til bestyrelsen og 3 stillede op til formandsvalget.
Den 1. oktober blev der afleveret ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe
under landdistriktsprogrammet 2014-2020.
Strategiprocessen har foregået integreret med evalueringen af den foregående programperiode 2007-13 i
Udvikling Nordvestsjælland. Således har der i august 2014 været afholdt fokusgruppeinterview med
repræsentanter fra de fem kommuner, samt med projektholdere fra de fire genudpegede LAG-kommuner.
Desuden har der været afholdt et følgegruppemøde med repræsentanter fra LAG’ens forskellige
interessenter (koordinator, bestyrelse, kommune, erhvervsråd, projektholder, projektbruger), som har haft
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til formål at integrere de forskellige interesser i organisationen i en rundbordssamtale, med både
evaluering og udviklingsstrategi for øje.
Herefter er udviklingsstrategiens vision, mål og aktiviteter samt LAG’ens værdigrundlag blevet drøftet og
formuleret på en bestyrelsesworkshop den 7. oktober 2014. Omdrejningspunktet for workshoppen var
drøftelse af fire overordnede punkter: 1) Dem vi er og det vi ved/kan (herunder situationsbeskrivelse og
SWOT-analyse), 2) Det vi vil (formulering af vision og mål), 3) Måden vi vil gøre det på (drøftelse af
værdigrundlag) og 4) Hvad vi vil gøre (handlingsplanen).
Udviklingsstrategiens 1. udkast er efterfølgende blevet udarbejdet og sendt i høring hos
bestyrelsesmedlemmer og foreningsmedlemmer. Et 2. udkast er sendt i høring hos kommuner, region og
vækstforum, hvorefter den endelige version er blevet udarbejdet. Denne er rundsendt til godkendelse hos
LAG’ens medlemmer.
LAG’ens koordinator og tilknyttede eksterne konsulent har forestået selve udarbejdelsen af
udviklingsstrategien, i tæt samarbejde med bestyrelsen.

E. Analyse af området
Vores analyse af LAG Midt-Nordvestsjællands geografiske område falder i to dele. Dels har vi lavet en
beskrivelse af områdets nuværende situation. Beskrivelsen er en opsummering og fortolkning af det mere
omfattende datamateriale og analysearbejde, der ligger som bilag. Dels har vi lavet en SWOT-analyse.
SWOT-analysen er lavet med baggrund i situationsbeskrivelse og datamateriale, og på baggrund af LAG
Midt-Nordvestsjællands bestyrelsesmedlemmers omfattende viden og indsigt i området, fra deres
forskelligartede perspektiver.
Situationsbeskrivelse - opsummering
Befolkningstæthed og -udvikling
Befolkningstætheden i LAG Midt-Nordvestsjællands fem kommuner varierer fra 113 prs./km2 i Lejre
Kommune, som har den højeste befolkningstæthed, til Kalundborg Kommune, der med den laveste
befolkningstæthed har 84 prs./km2. Til sammenligning er befolkningstætheden 131 prs./km2 i landet som
helhed.
Det samlede befolkningstal i LAG Midt-Nordvestsjællands område var stigende frem til 2009. Siden da er
det faldet med i alt 2.574 prs., svarende til 1%, dog med en lille stigning i 2013-14. Sammenlignet hermed
er befolkningstallet i Danmark samlet set steget med 2,5% i samme periode. Lejre har, som den eneste af
de fem kommuner en befolkningsfremgang hele i perioden 2009-14. Dog har Odsherred en markant
stigning i slutningen af perioden, på grund af et stigende antal tilflyttere.
Det faldende befolkningstal, forstærket af stigningen på landsplan, ønsker vi at gøre noget ved. Vi vil styrke
uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, ved at sætte fokus på iværksætteri og turisme.
Bosætningsmønster
Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at faldet i befolkningstal er sket i det åbne land og i byer på under
200 indbyggere. I byer med 200 indbyggere og derover er befolkningstallet nogenlunde stabilt eller
stigende.
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Vi ønsker at gøre det mere attraktivt at bo i det åbne land og de helt små byer ved at bruge de uudnyttede
bygninger og arealer på nye måder. Desuden vil vi arbejde for at styrke landbefolkningens identitet og
sammenhængskraft.
Aldersfordeling
Samlet set har befolkningen i LAG Midt-Nordvestsjælland en højere gennemsnitsalder (42,7 år) end i landet
som helhed (40,5 år). Gruppen af de 20-29-årige er lavere i alle fem kommuner end i hele landet. I Lejre
Kommune, der ligger lavest, udgør de 20-29-årige kun 6%, imod 13% i hele landet. Odsherred Kommune
har, med en lille andel af børn og unge og en høj andel af 70-79-årige, den højeste gennemsnitsalder af de
fem kommuner, på 46,5 år.
Vi ønsker at holde på de unge, og få de, der flytter til storbyen til senere at flytte tilbage, ved at styrke
uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Det ønsker vi at gøre ved at skabe uddannelsescentre, samt at
styrke kompetencer i iværksætteri i skole- og uddannelsessystemet.
Uddannelsesniveau og uddannelsesforhold
Befolkningen i LAG Midt-Nordvestsjælland har et lavere uddannelsesniveau end landet som helhed.
Andelen af personer med kun grundskole er højere og antallet med lang videregående uddannelse er
lavere. Til gengæld er andelen af personer med korte og mellemlange videregående uddannelser og
erhvervsuddannelser højere end i landet som helhed. Uddannelsesniveauet i Lejre Kommune afviger fra
resten af området ved at have et markant højere uddannelsesniveau.
Selvom der fortsat er mindre skoler i lokalområderne, er tendensen, at de lukker. Der er blot få
kompetencegivende uddannelser tilbage i området: Ernærings og Sundhedsuddannelsen i Sorø, Social og
Sundhedsskole samt Teknisk Erhvervsuddannelse i Holbæk og Landbrugsskole i Høng.
Vi ønsker at skabe attraktive vilkår, også for de højtuddannede, ved at skabe attraktive levevilkår og større
beskæftigelsesmuligheder. Vi ønsker at styrke turisme og iværksætteri for derigennem at skabe
beskæftigelsesmuligheder for vidensarbejdere. Desuden ønsker vi at påvirke i retning af, at der bliver flere
kompetencegivende uddannelser i området, evt. i form af et decideret uddannelsescenter.
Arbejdspladser
I perioden 2009-13 er der årligt mistet i gennemsnit 1.174 arbejdspladser pr. år, dog meget ujævnt fordelt
fra år til år. Flest forsvandt fra 2009-10, heraf størsteparten indenfor industri, handel og transport samt
bygge og anlæg. Brancher fordelt på arbejdspladser varierer fra kommune til kommune. I alle kommuner
fylder andelen af bygge og anlægsarbejdspladser meget, dog mest i Lejre Kommune. I Holbæk og Sorø
udgør Social- og Sundhedsvæsen en stor andel. Andelen af industriarbejdspladser er stor i Kalundborg og
lille i Holbæk.
Erhvervsstruktur
Området har mange små virksomheder, flere mellemstore virksomheder – især indenfor bygge- og
anlægsbranchen, og få større virksomheder, bortset fra Kalundborg, der bl.a. har to virksomheder med
over 1.000 ansatte.
Landbrug og gartneri har en væsentlig økonomisk betydning, og på fødevareområdet spirer
mikrovirksomheder frem.
Turisme spiller erhvervsmæssigt en stor rolle, bl.a. med store sommerhusområder i Odsherred og
Kalundborg.
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Vi ønsker at styrke iværksættere samt små og mellemstore virksomheder ved at skabe netværk og
samarbejde virksomhederne imellem, og til uddannelsesinstitutionerne. Desuden vil vi udnytte det store
turismepotentiale yderligere igennem fælles projekter, tematiske pakkeløsninger og målrettet fælles
markedsføring. Fremkomsten af mikrovirksomheder på fødevareområdet ønsker vi at understøtte og
udvikle.
Beskæftigelse, pendling og indkomstniveau
Antal beskæftigede med bopæl i kommunerne er fra 2009-13 faldet med i gennemsnit 2.143 personer pr.
år, med det største fald fra 2009-10.
Fra 2008 til 2010 steg ledigheden i LAG Midt-Nordvestsjællands område fra ca. 2.000 til ca. 6.000 personer.
Herefter er ledigheden faldet igen frem til 2014, hvor den er nede på ca. 4.000 personer, dog med en
mindre stigning på det seneste.
Vi ønsker at øge beskæftigelsen ved at skabe en iværksætterkultur, hvor innovativ tænkning og skabelse af
nye løsninger på de fælles udfordringer bliver normen.
LAG Midt-Nordvestsjællands kommuner er alle udpendlingskommuner. Andelen af udpendling til
København og omegn er højt, hvorfor arbejdsmarkedet i København har en stor økonomisk betydning for
området. Nettounderskud af arbejdspladser er i området samlet set 18.696. Lejre og Sorø er de største indog udpendlingskommuner – Lejre med en særlig høj andel af udpendlere på grund af den nære beliggenhed
til København. Lejre har det højeste indkomstniveau i området – sandsynligvis grundet det højere
uddannelsesniveau og udpendlingen til København, hvor lønniveauet ofte er højere end andre steder.
Indkomstniveauet er lavest i Odsherred, hvor det ligger noget under landgennemsnittet.
Infrastruktur
De mest udbyggede forbindelser, både hvad angår biltrafik og offentlig transport går naturligt nok imellem
København og hovedbyerne i området. Det ligger noget tungere med forbindelserne på tværs. Således har
der været tale om at lukke lokalbanen fra Tølløse til Slagelse over Dianalund, ligesom en realisering af
forslaget om motorsvejsforbindelse Kalundborg – Slagelse – Næstved – Rønnede, ’den Sjællandske
Tværforbindelse’, nok har lange udsigter.
Vi oplever at det ligger udenfor LAG’ens formåen at skabe forbedrede trafikale forhold. Vi vil dog arbejde
på en bedre infrastruktur i turismesammenhæng, ved f.eks. at skabe en sammenhængende cykelrute i
området, samt at markedføre LAG’ens område som samlet turistdestination. Desuden vil vi arbejde for at
forbedre de digitale infrastrukturelle forhold, med forbillede i f.eks. bredbåndsprojektet på Asnæs.
Energiforsyning
Den Industrielle Symbiose og Symbiosecentret i Kalundborg har sat Danmark på verdenskortet i forhold til
genanvendelse og vedvarende energi. Centret er netop blevet nationalt symbiosecenter. I Odsherred findes
et varmeværk baseret på et omfattende solfangeranlæg. Begge projekter inspirerer som frontløbere til at
skabe innovative og miljørigtige løsninger i LAG-området. Dette vil vi udnytte igennem netværksdannelse
og samarbejde, virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner imellem.
Sundhedsforhold
Middellevealderen i Midt- Nordvestsjælland er lidt lavere end i landet som helhed. Dette kan være en
konsekvens af lavere indkomst, erhverv, arbejdsløshed og usund livsstil. Vi ønsker at påvirke dette i positiv
retning igennem bedre uddannelsesmuligheder, flere jobs og forbedrede levevilkår generelt.
Holbæk er områdets eneste sygehus. Øvrige sygehuse i områdets nærhed er Roskilde og Slagelse, samt det
kommende universitetssygehus i Køge.
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Natur inkl. udnyttelse/benyttelse
Området udgør et særdeles attraktivt natur- og kulturlandskab med store skove, lange kyststrækninger,
særlige naturtyper og fredede områder. Flere attraktioner er på den baggrund blevet udviklet i den
foregående programperiode bl.a. ved hjælpe af LAG-midler, f.eks. Naturpark Åmosen, Geopark Odsherred
og Røsnæs Rundt.
Intentionen er at udnytte dette potentiale yderligere i den kommende periode og at knytte projekter og
kommuner sammen, så det udgør et samlet turistmål.
Kulturelle forhold
Området har et rigt foreningsliv og museer, teatre, kulturhuse og koncertsteder af stor betydning for det
lokale og regionale kulturliv. Kulturlivet kan styrkes og markedsføres yderligere for at skabe mere attraktive
levevilkår, med bosætning, kvalificeret arbejdskraft, iværksætteri og økonomisk vækst som resultat.

SWOT-analyse
SWOT-analysen er Udarbejdet af LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse. Som baggrund ligger et udførligt
datamateriale om området (se bilag 1).
Styrker

Svagheder

Naturen og kysten
Fødevarer
Lokale stedbundne fællesskaber
Friluftsliv, turisme og kystturisme
Kunstnerkultur
Stærk kulturhistorie
Iværksætterkultur
Mange aktive seniorer

Mangelfuld infrastruktur (fysisk/digital)
Lavt uddannelsesniveau
Få uddannelsesinstitutioner
Høj gennemsnitsalder
Få kulturelle fyrtårne
Manglende fælles identitet
Forskellige turismesamarbejder
Manglende detailhandel
Tomme bygninger og forladte arealer

Muligheder

Trusler

Spydspidsprojekter/fyrtårne (f.eks. naturparker)
Skabe fælles særkende/identitet
Skabe fælles område med fælles center
Synlig helårsturisme i området som helhed
Tiltrække offentlige arbejdspladser
Skabe et uddannelsescenter
Gøre iværksætteri til del af befolkningens ’mindset’
Udnytte tomme bygninger og forladte arealer

Affolkning
Udflytning af arbejdspladser fra området
Øgede afstande pga. centralisering – lokal og
national

Vores område har store ressourcer i naturen, kysten, lokale fødevarer og en stærk kulturhistorie. Vi oplever
det er oplagt at udnytte disse styrker ved at udvikle og markedsføre området som samlet turistmål. Vores
fokus vil blandt andet være på at skabe flere kulturelle fyrtårne og udvikle, sammenkæde og
kommercialisere de eksisterende. Et sådant arbejde vil samtidig bidrage til at udvikle områdets identitet og
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befolkningens selvforståelse og trivsel og gøre det mere attraktivt at bo i vores område. Samtidig vil det
kunne skabe arbejdspladser og øget beskæftigelse i både turismeerhvervet og andre sektorer. Vi håber det
vil have en positiv indvirkning på detailhandelen og skabe øgede muligheder for at afsætte lokale fødevarer
blandt andet. At synliggøre området som samlet turistmål vil koordinere de forskellige turismesamarbejder,
der p.t. er i vores område og skabe synergi imellem dem.
Der er i vores område store kreative ressourcer i kraft af en stærk kunstnerkultur og en tradition for
iværksætteri. Disse styrker vil vi benytte os af ved at integrere innovativ tænkning og iværksætteri i
uddannelsessystemet og befolkningens tankegang i det hele taget. Vi Håber det vil hjælpe alle
aldersgrupper, men især de unge, til at se mulighederne for bosætning og beskæftigelse i vores område.
Samtidig ser vi det som en fundamental måde at bringe nye løsninger i spil, der vil afhjælpe svaghederne i
vores område.
Fraværet af uddannelsesinstitutioner, det lave uddannelsesniveau og den lave andel af de 20-29-årige i
vores område hænger sammen. For at gøre det mere attraktivt for de unge at blive boende, vil vi arbejde
målrettet for, at der skabes et attraktivt uddannelsescenter og –miljø i vores område. Et uddannelsescenter
vil samtidig medføre arbejdspladser i form af både ansatte og servicefunktioner i tilknytning hertil.
Uddannelsesmuligheder og flere unge vil styrke detailhandel, caféliv m.m. samt efterspørgslen på
fritidsaktiviteter og andre tilbud.
En vigtig forudsætning for både bosætning, etablering af virksomheder og udvikling af turismen i området
er en velfungerende infrastruktur, såvel fysisk som digital. Derfor vil vi støtte op om at gøre denne basis
tidssvarende i hele vores område.

F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater
LAG Midt-Nordvestsjælland er stor og mangfoldig, centralt beliggende midt i landet - og samtidig i
Københavns ’baghave’. Det giver os et godt udgangspunkt for tværgående samarbejder med aktører i
resten af landet, herunder i hovedstaden. Mange ting binder os sammen. Fællesnævnere er de mange små
samfund i form af landsbyer, og infrastrukturelle vilkår der ligner hinanden. En lidt højere gennemsnitsalder
end i landet som helhed, og en stor andel af befolkningen med korte og mellemlange uddannelser. Der er
også punkter hvor vi er forskellige, f.eks. hvad angår befolkningstæthed, beskæftigelsessituation og
uddannelsesniveau generelt. Fællesnævnerne binder os sammen, og mangfoldigheden er vores gode. Ved
at bruge og udnytte vores respektive styrker og erfaringer vil vi skabe en udvikling, der trækker området
som helhed i den retning vi ønsker. Vi ser for os et nytænkende og værdiskabende samarbejde på tværs af
kommunegrænser og sektorer. Et samarbejde der bygger på åbenhed og faglighed, og hvor vi aktivt
opsøger hinanden og gør brug af hinandens ressourcer. Vores samarbejde vil være præget af generøsitet, i
den overbevisning, at sådan kommer vi længst. Vi vil være synlige, så vi er til at få øje på for både ventede
og uventede samarbejdspartnere og glæder os til en kontinuerlig dialog om hvad LAG’en er og kan blive til.
Vi opfatter os selv som brobyggere. LAG’en har en enestående styrke i at kunne arbejde og tænke på tværs.
Vi skaber rammer, som lokale aktører kan udfylde og skabe indhold i, og som skaber tværgående
samarbejder og inkluderer mange forskellige typer af aktører. Igennem netværksorganisering vil vi skabe en
LAG, der er langt større end foreningens formelle grænser. Vi vil inddrage, delagtiggøre og sætte rammer
for, at alle relevante aktører kommer til at trække på samme hammel. Vi har en opgave i at skabe en fælles
LAG i et stort geografisk område, sammensat af 5 forskellige kommuner. Vi ser det som en kærkommen
mulighed for at udvikle samarbejdsprojekter på tværs af hele området, der er med til at give oplevelsen af
en fælles identitet med plads til lokale særkender.
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Vi har i det følgende formuleret vores vision for samarbejdet i programperioden 2014-20:
Vision: Liv i Baghaven
Baghaven er den del af haven, hvor vi opholder os mest. Det er her vi slapper af, spiser vores måltider,
dyrker vores grøntsager, leger og er sammen med familie og venner. Baghaven er mangfoldig. Her er både
plads til værkstedet, drivhuset, legehuset og kompostbunken, urtebedet og prydhaven. Når vi er i baghaven
er der lidt mere plads – til den sære onkel og det urolige barn. Her er højt til loftet i bogstaveligste forstand.
Kort sagt: baghaven er der hvor vi folder os ud og lader kreativiteten få frit løb.
Vi har valgt baghaven som billede på LAG Midt-Nordvestsjælland, fordi vi oplever at de stedbundne
ressourcer, i form af store naturområder og lange kyststrækninger i ½ - 2 timers rækkevidde fra København,
rummes af dette billede. Her kan både københavnere og storbyturister slappe af og holde fri, sammen med
områdets egne borgere. Men baghaven skaber ikke sig selv. Den er tiltrækkende i kraft af en stærk
kulturhistorie, en levende kunstnerkultur og tradition for iværksætteri. Området er de seneste år blevet sat
på land- og verdenskortet i kraft af den store indsats for at formidle og bevare de naturmæssige og
kulturhistoriske værdier i Geopark Odsherred, Naturpark Åmosen, Nationalpark Skjoldungelandet, og på
Røsnæs.
Med vores vision for LAG Midt-Nordvestsjælland skaber vi mere liv i baghaven med bosætning, turisme,
iværksætteri og arbejdspladser til følge:




Midt-Nordvestsjælland er Københavns kreative baghave, som fastholder og tiltrækker bosætning og
turisme igennem
o Lokale fællesskaber
o Aktiv udnyttelse af de stedbundne ressourcer
 natur og friluftsliv
 fødevarer
 mange aktive seniorer
 kunst og design
 kulturhistorie
 tiloversblevne bygninger og arealer
Midt-Nordvestsjælland er udklækningssted for innovative løsninger, der optimerer levevilkårene og
skaber arbejdspladser.

Mål
For at opfylde vores vision har vi opstillet fire overordnede mål. Vi er lydhøre overfor, at de mål der skal til
for at realisere visionen, kan forandre sig over tid og dermed også i programperioden. Vi vil derfor tage
vores mål op til fornyet overvejelse løbende og finde mod og ressourcer til at ændre dem, hvis vi finder det
mere formålstjenligt.
Vi planlægger at realisere dele af vores mål igennem større, langsigtede, tværgående og strategiske
indsatser for at løfte basis (det kunne f.eks. være i forhold til den digitale og fysiske infrastruktur) og koble
til eksisterende aktører, viden og projekter. På de områder hvor vi finder det nødvendigt og formålstjenligt
vil vi gøde jorden for kommende projekter ved at iværksætte forprojekter, undersøgelser og
projektudvikling. I forhold til udvikling og udvælgelse af projekter ønsker vi at støtte op om det der opstår,
men samtidig at påvirke ud fra en strategisk tænkning, så vi udnytter midlerne bedst muligt og støtter op
om de tiltag og politikker, der er.
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Vi ønsker at realisere vores vision ved:
1. At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder.
2. At udvikle turismen for området som helhed.
3. At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur.
4. At fastholde borgere og øge bosætningen.

Vi betragter de fire mål som tæt integrerede, og som hinandens forudsætninger og udkomme:
1. At udvikle og styrke små og mellemstore
virksomheder.

2. At udvikle turismen for området som
helhed.

3.
At
styrke
iværksætterkultur.

4. At fastholde borgere og øge bosætningen.

entreprenørskab

og

Målene kan umiddelbart se generelle ud og kan givetvis passe på mange LAG’er rundt om i landet og i
Europa. De er dog nøje overvejet i forhold til det, vi oplever er potentialerne i netop vores område. Nedenfor
har vi udfoldet hvordan vi forestiller os, at vores mål, med udgangspunkt i de stedbundne ressourcer,
styrker og muligheder der er hos os, kan realiseres i samarbejde med aktørerne i området.
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Handlingsplan
Mål 1: At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder.
Vi ønsker at skabe og bevare arbejdspladser ved at hjælpe vores små og mellemstore virksomheder, og ved
at tilskynde til at der skabes nye virksomheder.
Først og fremmest ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at innovative ideer bliver til bæredygtige
forretninger. Det gør vi af flere indlysende grunde: For det første vil de innovative løsninger komme vores
område til gavn. Dernæst vil det gavne beskæftigelse og forhåbentlig også bosætning i området. Og endelig
vil det have økonomisk gavnlig effekt. Realiseringen af dette mål hænger nøje sammen med mål 3, hvor vi
beskriver hvordan vi ønsker at integrere iværksætteri i uddannelsessystemet: Det vil være mere
meningsfuldt at gøre iværksætteri til et fag i skolen, hvis der er synlige rollemodeller derude. Omvendt tror
vi, det vil styrke de nye virksomheders selvforståelse at få mulighed for at give deres erfaringer videre.
Dernæst ønsker vi at skabe størst mulig synergi imellem alle relevante aktører, til gavn for virksomhederne,
ved skabe rammer for og tilskynde til dialog, netværk og kompetenceudvikling, både indenfor LAG’en, og
med aktører nationalt og internationalt.

Aktivitetsskema for Mål 1: At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder
Erhvervsrettede mål og
aktiviteter
Aktiviteterne skal
relatere sig til følgende
temaer:


Etablering af nye og
udvikling af
eksisterende
mikrovirksomheder
og små virksomheder



Erhvervsrettede
samarbejdsaktivitete
r

Totale investeringer
Projekternes samlede
investeringer

Antal
projekter

Antal
bevarede
job
Målt som
fultidsjob

Antal nye Værdiforøgelsen
job
Målt i
Målt som omsætning som
fultidsjob følge af projektet
(kr.)

3

5

(netværk, klynger m.v.)
Mål: At udvikle små og
mellemstore
virksomheder

Aktivitet 1: At skabe
rammer for opstart af
’innovative garage-

Kroner

%
andel
af total

13.750.000 16,6

10

4.125.000

13

virksomheder’
Aktivitet 2: At skabe
rammer for videndeling,
synergi og
kompetenceudvikling

13.750.000 16,6

10

3

5

4.125.000

Total

27.500.000 33,3

20

6

10

8.250.000

Bemærkninger:
Det forudsættes at LAG tilskuddet udgør 30% af den samlede investering.
Aktivitetsskemaet er udfyldt i henhold til anbefalinger i vejledningen og vores egne erfaringer fra
evalueringen af den tidligere programperiode.
Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kommunerne.

Mål 2: At udvikle turismen for området som helhed
Vi ønsker at udvikle og markedsføre vores område som et selvstændigt, attraktivt og sammenhængende
mål for både danske og internationale turister. Vi vil markedsføre det naturskønne Midt-Nordvestsjælland
som et attraktivt turistmål, med mulighed for en-dagsture til hovedstaden. Omvendt vil vi gøre det oplagt,
at man som storbyturist også besøger ’baghaven’, når man nu alligevel er i København. Vi vil sammenkæde,
profilere og bygge videre på de fyrtårne der allerede findes i form af f.eks. naturparker, havne og
kyststrækninger og kulturhistoriske attraktioner og skabe nye - med fokus på at gøre tilbuddene
indtægtsgivende, med øget omsætning og arbejdspladser til følge. Vi vil gøre det oplagt for besøgende at
blive længere tid i området – også i skuldersæsonerne, og gerne året rundt. Pakkeløsninger og overblik over
alle områdets muligheder og tilbud skal gøre det nemt at vælge Midt-Nordvestsjælland som ferie-, friluftsog udflugtsmål – og at blive der i dage-/ugevis. Der skal være rundture og ruter, der som fælles projekter
styrker virksomheder undervejs - a la pilgrimsrute (overnatning, bespisning, friluftsfaciliteter,
seværdigheder, relaterede produkter og souvenirs). Vi vil bygge tilbuddene på den stedbundne kulturarv og
de stedlige traditioner – i respekt for vores område, befolkning og for vores gæster. Afgørende vil være at vi
bruger de kompetencer der er i hele vores område. Vi mener det er vigtigt at tænke turisme som en
ressource for hele befolkningen og tilskynde til, at der skabes netværk, samarbejder og merværdi, både
turismeaktørerne imellem og på tværs til andre erhverv, borgere, kommuner m.fl.
Aktivitetsskema for Mål 2: At udvikle turismen for området som helhed
Erhvervsrettede mål og
aktiviteter
Aktiviteterne skal
relatere sig til følgende
temaer:


Totale investeringer
Projekternes samlede
investeringer

Antal
projekter

Antal
bevarede
job
Målt som
fultidsjob

Antal nye Værdiforøgelsen
job
Målt i
Målt som omsætning som
fultidsjob følge af projektet
(kr.)

Etablering af nye og
udvikling af
eksisterende
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mikrovirksomheder
og små
virksomheder


Erhvervsrettede
samarbejdsaktivitete
r
(netværk, klynger m.v.)

Mål: At udvikle turismen
for området som helhed

Kroner

%
andel
af total

Aktivitet 1: At skabe en
sammenhængende
cykelrute i de allerede
etablerede fokusområder

5.500.000

6,6

2

1

2

1.650.000

Aktivitet 2: At styrke den
nære kystturisme

5.500.000

6,6

7

1

2

1.650.000

Aktivitet 3: At udvikle
tematiske
’pakkeløsninger’ til
turisterne

5.500.000

6,6

7

1

2

1.650.000

Aktivitet 4: At etablere
stærke netværk imellem
lokalbefolkningen og
turisme-aktørerne

5.500.000

6,6

7

1

2

1.650.000

Aktivitet 5: At udnytte
turisme-kompetencerne i
hele LAG-området

5.500.000

6,6

7

1

2

1.650.000

Total

27.500.000 33,3

30

5

10

8.250.000

Bemærkninger:
Det forudsættes at LAG tilskuddet udgør 30% af den samlede investering.
Aktivitetsskemaet er udfyldt i henhold til anbefalinger i vejledningen og vores egne erfaringer fra
evalueringen af den tidligere programperiode.
Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kommunerne.

Mål 3: At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur
Vi ønsker at gøre entreprenørskab og iværksætteri til en naturlig del af befolkningens tænkemåde. Ved at
integrere skoling i iværksætteri og innovativ tankegang forskellige sammenhænge vil vi gøre det til et
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naturligt valg at omsætte kreativitet og idérigdom til virksomhed og levevej. Desuden vil vi synliggøre
beskæftigelsesmulighederne i LAG-projekter overfor for jobcentrene, og muligheden for entreprenørskab i
eksisterende virksomheder. Igennem Innovationsworkshops for både børn, unge og voksne vil vi skabe de
nødvendige rammer for at iværksættertalenter bliver opdaget og får mulighed for at modne og realisere
deres ideer og gøre dem til indtægtsgivende virksomheder.
Aktivitetsskema for Mål 3: At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur
Erhvervsrettede mål og
aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig
til følgende temaer:


Etablering af nye og
udvikling af eksisterende
mikrovirksomheder og
små virksomheder



Erhvervsrettede
samarbejdsaktiviteter

Totale investeringer
Projekternes samlede
investeringer

Antal
projekte
r

Antal
bevared
e job
Målt
som
fultidsjo
b

Antal nye Værdiforøgels
job
en
Målt som
fultidsjob

Målt i
omsætning
som følge af
projektet (kr.)

(netværk, klynger m.v.)
Mål: At styrke
entreprenørskab og
iværksætterkultur

Kroner

%
andel
af
total

Aktivitet 1: At øge viden,
kompetencer og netværk hos
eksisterende og potentielle
iværksættere

9.167.000

11,1

7

2

3

2.750.000

Aktivitet 2: At skabe rammer
for talentudvikling og udvikling
af ’den gode idé’

9.167.000

11,1

7

2

3

2.750.000

Aktivitet 3: At skabe
samarbejde imellem
virksomheder og
skole/uddannelsesinstitutione
r

9.167.000

11,1

6

2

3

2.750.000

Total

27.500.000

33,3

20

4

4

8.250.000

Bemærkninger:
Det forudsættes at LAG tilskuddet udgør 30% af den samlede investering.
Aktivitetsskemaet er udfyldt i henhold til anbefalinger i vejledningen og vores egne erfaringer fra
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evalueringen af den tidligere programperiode.
Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kommunerne.

Mål 4: At fastholde borgere og øge bosætningen.
Vi ønsker at styrke borgernes identitetsfølelse og trivsel i vores område som grundlag for at fastholde
borgere og øge bosætningen. Herunder ønsker vi at højne livskvaliteten i de mindre byer, hvor fraflytning
har resulteret i tomme bygninger og forladte arealer. Vi vil understøtte nytænkende og helhedsorienterede
løsninger på hvordan byen igen gøres attraktiv for beboere og potentielle tilflyttere.

Aktivitetsskema for mål 4: At fastholde borgere og øge bosætningen.

Mål og aktiviteter, der
forbedrer rammevilkårene for
udvikling af landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig
til følgende temaer:
 Basale serviceydelser
 Byfornyelse og bevarelse
af kulturarven
Mål:
At
styrke
beboeres
identitetsfølelse og trivsel i
området som grundlag for at
fastholde
borgere
og
øge
bosætningen.
Aktivitet 1: Skabe rammer for at
styrke identitet og fællesfølelse
Aktivitet 2: Synliggøre områderne
og deres særkender
Aktivitet 3: Styrke nytænkende og
helhedsorienterede løsninger for
tomme bygninger og forladte
arealer
Total

Totale investeringer
Projekternes samlede
investeringer

Antal
projekter

Befolkning i
landdistrikterne,
der får fordel af
aktiviteterne
Antal personer

Kroner

%
Andel af total

9.167.000

33,3

17

500

9.167.000

33,3

17

500

9.167.000

33,3

16

500

27.500.000

100

50

1.500

Bemærkninger:
Det forudsættes at LAG tilskuddet udgør 30% af den samlede investering.
Aktivitetsskemaet er udfyldt i henhold til anbefalinger i vejledningen og vores egne erfaringer fra
evalueringen af den tidligere programperiode.
Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kommunerne.
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G. Andre planlagte mål og målsætninger
Som nævnt i vores SWOT-analyse vil vi arbejde for at der etableres et eller flere uddannelsescentre i vores
område. Uddannelsescentre vil have en gunstig indvirkning på at fastholde de unge, at hæve
uddannelsesniveauet, at skabe arbejdspladser og at styrke detailhandel og liv i området generelt. Arbejdet
vil naturligt finde sted i samarbejde med de eksisterende uddannelsesinstitutioner, regionen, kommunerne
og andre relevante aktører.
Vi vil understøtte potentialet i de enkelte kommuner og gøre brug af de styrker, der i forvejen findes her.
De fem kommuner skal ikke nødvendigvis alle kunne det hele, derimod ser vi for os fem kommuner der er
frontløbere hver på deres felter.
Vi vil overveje at understøtte en ’centerby’ i vores område. Vi tror på, at en stærk og velfungerende
centerby med mange tilbud vil fastholde og styrke bosætning, herunder tiltrække ressourcestærke borgere
og holde på de unge. Dette arbejde vil vi gøre i samarbejde med turismeorganisationer, kommuner,
regionen og andre relevante aktører.
For at øge antallet af arbejdspladser i vores område vil vi arbejde for at tiltrække offentlige arbejdspladser,
der hvor det giver mening. Vi vil gå i dialog om, og undersøge værdien af, at institutioner placeres udenfor
storbyen, med de særlige kvaliteter det giver.

H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse
Netværk, klyngedannelse og integrering af sektorer og interessegrupper
LAG Midt-Nordvestsjælland vil i programperioden både indgå i netværk og sætte rammer for
netværksdannelse. Netværksorganisering spiller generelt en vigtig rolle i forhold til realiseringen af vores
mål.
LAG-netværk
Vi vil indgå i netværk med andre LAG’er nationalt og internationalt, der hvor det giver mening af tematiske,
geografiske eller andre grunde. Et netværk af LAG’erne på Sjælland mener vi er oplagt. Vi vil være
opsøgende i forhold til relevante netværk, der kan bringe os tættere på vores mål. Et internationalt
netværk om f.eks. kystturisme ser vi som en interessant mulighed, ligesom vi med interesse følger
etableringen af det nye nationale Center for Kystturisme.
Netværk og samarbejde med kommuner og region
Vi vil styrke samarbejdet med kommuner og region ved at facilitere et netværk med repræsentanter fra de
fem kommuner samt regionen. Et sådant netværk er allerede så småt sat i søen i kraft af vores
fokusgruppeinterview med kommunerne i august 2014, hvor tilkendegivelserne om et muligt fremtidigt
netværk var positive. Netværket vil kunne koordinere indsatser og strategi LAG og kommunerne/regionen
imellem, og samarbejdsprojekter vil kunne fødes her. Desuden kan samarbejde om restfinansiering,
fundraising og mellemfinansiering finde sted her. Kendskab til potentielle ansøgere og projekter kan opnås
igennem kommunerne og deres netværk. Vi vil sørge for at synliggøre LAG’en via kommunens kanaler og
tilbyde os som oplægsholder ved lokale arrangementer hos lokalråd, borgerforeninger, vækstfabrikker m.fl.
Projektholder-netværk
Vi vil styrke vores projekter ved at facilitere netværk for projektholdere fra det tidspunkt hvor deres
ansøgning bliver godkendt. Netværket vil samtidig kunne fungere som fælles informations- og
kommunikationskanal til projektholderne, så vilkårene er klare og processen bliver så smidig som muligt.
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Med et øget kendskab til hinanden kan projektholderne synliggøre hinandens projekter og sparre med
hinanden om eksempelvis restfinansiering, markedsføring og projektudvikling. Desuden vil konkrete
samarbejder projekterne imellem kunne opstå. Netværket vil være et oplagt forum for refleksion og
dermed kunne skabe en evalueringspraksis til gavn for både projekter og LAG’en som helhed. Netværket vil
integrere de forskellige aktører fra virksomheder, foreningsliv, kommuner, erhvervsråd m.fl. og udbrede
kendskabet til LAG’en og til de øvrige projekter i aktørernes egne netværk. Et netværk af projektholdere vil
også kunne bidrage til, at projekterne består og videreudvikles efter den formelle projektafslutning.
Konferencer, møder, udviklingsværksteder m.m.
Vi vil understøtte temaaftener, workshops og debatmøder, der kan skabe tværgående samarbejder om nye
løsningsmodeller. Desuden vil vi støtte op om udviklingsværksteder, hvor ansøgere tidligt i processen får
redskaber til at skærpe deres projekt og får skabt det fornødne grundlag for at kunne bære ansøgning og
projekt igennem.
Synlighed
Det er vigtigt for os at projekterne synliggøres overfor omverdenen – så det er tydeligt hvordan strategien
udmøntes, og hvad der vælges ud. Dette gøres i et attraktivt nyhedsbrev, der både formidler ’Livet i
LAG’en’ og de gode historier om projekter, landdistriktsudvikling, arrangementer og andet relevant stof.
Igangværende og realiserede projekter vil desuden blive synliggjort igennem præsentationer på
arrangementer som f.eks. ’Frivillig fredag’ i regi af kommunerne. Tilbud om kompetenceudvikling til
projektholdere i at bruge pressen, i form af korte kurser og enkle manualer, vil skaffe spalteplads og
synliggøre projekterne og LAG’en i offentligheden. Vi ønsker at synliggøre projektåbninger og desuden at
holde et arrangement en gang årligt, hvor nye projekter præsenteres.
Udover etablering af en hjemmeside planlægger vi at bruge de sociale medier, som vil være særligt
velegnede til at følge med i projekternes udvikling og gøre projektholderne tilgængelige og kendte for
omverdenen. De sociale medier vil dermed bidrage til at øge kendskabet til LAG’en og skabe netværk og
videndeling. På hjemmesiden vil vi lægge en database over projekter, hvor potentielle ansøgere kan søge
inspiration.
Børn og unge-fokus
Vi vil sætte fokus på børn og unge i forbindelse med vores mål om at styrke entreprenørskab og
iværksætterkultur. I den forbindelse vil netværksdannelse og mentorordninger have vores fokus, og
etablering af en LAG for unge i vores område vil være en oplagt mulighed.
Innovation
I programperioden vil vi arbejde bevidst med at nytænke LAG’ens organisatoriske struktur og virke. Således
vil vi igennem en netværksbaseret tankegang øge vores kendskab til omgivelsernes opfattelse af os og
vores mulighed for at revurdere vores virke og vores værdier, kultur, strategi og kommunikation.
Igennem de mål og aktiviteter vi har beskrevet, vil vi efterstræbe at ny viden tilføres vores område. Vi vil
støtte op om processer og projekter, der målrettet går efter at skabe merværdi for vores område igennem
generering af nye idéer og implementeringen af dem.
I samarbejde med andre LAG’er og andre mulige partnere vil vi stille vores innovative løsninger til rådighed
og lade os inspirere.
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Organisering, beslutnings- og evalueringsprocedurer
Fysiske rammer og tilgængelighed
Det opsøgende arbejde og kontakten til projektholderne har høj prioritet i LAG Midt-Nordvestsjælland.
Koordinator er let tilgængelig, og der etableres en mentorordning, hvor bestyrelsesmedlemmerne
tilknyttes projekterne. Mentorordningen vil, udover at styrke projekternes kvalitet, bidrage til at skabe
relationer LAG-bestyrelse og projektholdere/befolkning imellem.
LAG’ens rammer og arbejdsform skal tilgodese en ligeværdighed blandt kommunerne, selv om
sekretariatet fysisk vil være placeret i en enkelt af kommunerne.
Bestyrelse og forretningsudvalg
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af LAG Midt-Nordvestsjælland i overensstemmelse med
bekendtgørelsens kapitel 8. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, bestående af formand,
næstformand og endnu et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget forbereder i samarbejde med
koordinator bestyrelsesmøder og træffer afgørelse i uopsættelige sager, til efterfølgende godkendelse hos
bestyrelsen.
Koordinator
Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar og ansætter og afskediger personale i LAG Midt-Nordvestsjælland.
Koordinators jobbeskrivelse vil afhænge af den økonomiske ramme, som p.t. er ukendt.
Administration og vurdering af projektansøgninger
Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for disponering af drifts- og projektmidler, og koordinator er udførende
efter bestyrelsens anvisninger. Der afholdes 3-4 ansøgningsrunder årligt. Projektmidlerne uddeles på
bestyrelsesmøder, efter indstilling fra koordinator.
I sager hvor der kan drages tvivl om koordinators og bestyrelsesmedlemmers habilitet, følges
Forvaltningslovens regler.
Gennemsigtighed ved prioriteringskriterier og pointsystem
Sikring af gennemsigtighed ved prioriteringskriterier og pointsystem vil blive beskrevet når pointsystemet,
der p.t. er under udarbejdelse i ministeriet, kendes.
Kompetencer
At drive en stor og mangfoldig LAG er en alsidig og krævende opgave. Vi vil holde os for øje, at der i både
bestyrelse og sekretariat er de rette kompetencer til at realisere udviklingsstrategien og til at udvælge
projekter. Vi vil være omhyggelige med at supplere, hvor der er behov, igennem kompetenceudvikling og
supplerende arbejdskraft. Vi vil tilstræbe, at bestyrelsen løbende suppleres, så den fortsat sammensættes
så bredt som muligt. Værdien af at deltage i LAG-bestyrelsens arbejde italesættes og synliggøres, så det
bliver attraktivt at sidde i bestyrelsen. Desuden vil vi have blik for, hvordan der kan trækkes andre
kompetencer ind i LAG’en via samarbejdsprojekter, samarbejdspartnere og netværk.
Koordinator-netværk
Vi vil arbejde for et stærkt netværk af LAG-koordinatorer, hvor erfaringer kan udveksles og inspirere, og
arbejdsgange drøftes og optimeres. Netværket vil være koordinators mulighed for at have kollegaer og er
derfor vigtigt for vores LAG-koordinators trivsel i det daglige. Samarbejde med medarbejdere i kommuner,
erhvervsråd og turistorganisationer vil også kunne spille en rolle her.
Sammenhæng med andre udviklingsplaner
Sammenhængen til kommunernes og regionens udviklingsstrategier og tiltag vil vi sikre igennem
kontinuerlige netværksmøder hvorved kendskabet til hinandens aktiviteter og planer øges, og synergi
skabes. Desuden vil vi holde et årligt møde med de 5 borgmestre, hvor de store linjer kan drøftes.
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Evalueringskapacitet
Strategiens gennemførelse overvåges i det daglige af koordinator, der gør status til forretningsudvalget.
Afvigelser og evt. iværksættelse af tiltag drøftes på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelse og sekretariat holder et fælles årligt udviklingsseminar, hvor der gøres samlet status over
opnåede ønsker og mål. Her tages den samlede udviklingsstrategi op til fornyet drøftelse og beslutninger
om at revidere mål i forhold til de reelle behov kan iværksættes.
I programperioden vil vi udvikle og styrke organisationens evalueringskapacitet på tre områder: 1)
Motivation, 2) Organisation og støttesystemer og 3) Læring og professionel udvikling.
1) Motivation: Vi vil italesætte evaluering og refleksion som en legitim, meningsfuld og nødvendig
aktivitet hos medarbejdere, bestyrelse, projektholdere m.fl. Vi vil være åbne overfor
tilbagemeldinger og forslag fra omverdenen. Vi vil gøre det meningsfuldt at evaluere ved så vidt
muligt kun at gennemføre evalueringsaktiviteter, der bliver direkte anvendt til at skabe forandring.
Vi vil have fokus på projekters beståen efter den formelle projektafslutning.
2) Organisation og støttesystemer: Vi vil indskrive evaluering og videndeling som en meningsfuld
aktivitet i medarbejderes og bestyrelsesmedlemmers opgavebeskrivelser og skabe plads til
evalueringsaktiviteter på vores møder. Vi vil gennemføre evalueringsaktiviteter sammen med
projektholdere og samarbejdspartnere i de beskrevne netværk. Vi vil understøtte videndeling
igennem et udadvendt sekretariat og bestyrelse, netværk og brug af sociale medier. Vi vil opbygge
en database over projekter, til inspiration og erfaringsdeling.
3) Læring og professionel udvikling: Vi vil sørge for, at erfaringer fra tidligere evalueringsaktiviteter
bliver brugt og aktiveret igennem koordinators arbejde, i vores netværksaktiviteter og ved at
bestyrelsen har online adgang til materialet i en særskilt mappe på Bestyrelsens forum. Vi vil
løbende, og mindst en gang årligt gøre grundig status over vores evalueringskapacitet og evt.
iværksætte nye tiltag.
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I. Finansiering af strategien og tidsplan
Fordeling af drifts- og projektmidler beskrives, når den samlede ramme kendes.

Budget for foreningens indtægter og udgifter, herunder driftsudgifter
År
Indtægter
Samlet ramme
Indtægter fra kommuner
I alt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.879.691 6.879.691 6.879.691 6.879.691 6.879.691 6.879.691
375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
7.254.691 7.254.691 7.254.691 7.254.691 7.254.691 7.254.691

Udgifter
Tilskud til projekter
Administrativ koordinator
Opsparing til drift 2020-21
Driftsudgifter
I alt

5.503.753 5.503.753 5.503.753 5.503.753 5.503.753 5.503.753
81.901
81.901
81.901
81.901
81.901
81.901
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
1.539.037 1.539.037 1.539.037 1.539.037 1.539.037 1.539.037
7.254.691 7.254.691 7.254.691 7.254.691 7.254.691 7.254.691

Driftsudgifter
Løn til koordinatore
Husleje
Kørsel
Revision
Seminar/forplejning
IT printer m.v.
Rejser og møder
Informationsaktiviteter
Kompetenceudvikling
Annoncer
Møder, lokaler og forplejning
Forsikring
Anskaffelser
Kontorartikler og drift
Rengøring
Telefon
Andet
I alt

1.141.000 1.141.000 1.141.000 1.141.000 1.141.000 1.141.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
57.037
57.037
57.037
57.037
57.037
57.037
1.539.037 1.539.037 1.539.037 1.539.037 1.539.037 1.539.037

Note: Der er ikke indregnet prisstigninger i budgettet
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Budget for projektstøttemidler
Forslag til fordeling af projektstøttemidler og tidsplan for 2015-20

Mål: At udvikle
små og
mellemstore
virksomheder

Aktivitet 1: At skabe rammer for opstart af ’innovative
garage-virksomheder’

Aktivitet 2: At skabe rammer for videndeling, synergi
og kompetenceudvikling
Aktivitet 1: At skabe en sammenhængende cykelrute i
de allerede etablerede fokusområder
Aktivitet 2: At styrke den nære kystturisme
Mål: At udvikle
Aktivitet 3: At udvikle tematiske ’pakkeløsninger’ til
turismen for
turisterne
området som
Aktivitet 4: At etablere stærke netværk imellem
helhed
lokalbefolkningen og turisme-aktørerne
Aktivitet 5: At udnytte turisme-kompetencerne i hele
LAG-området
Aktivitet 1: At udvikle pædagogik, didaktik og
læreplaner
Mål: At styrke Aktivitet 2: At øge viden, kompetencer og netværk hos
entreprenørskab ledige
og
Aktivitet 3: At skabe rammer for talentudvikling og
iværksætterkultur udvikling af ’den gode idé’
Aktivitet 4: At skabe samarbejde imellem
virksomheder og skole/uddannelsesinstitutioner

Mål: At styrke
beboeres
Aktivitet 1: Skabe rammer for at styrke identitet og
identitetsfølelse fællesfølelse
og trivsel i
området som
grundlag for at
fastholde borgere
og øge
Aktivitet 2: Synliggøre områderne og deres særkender
bosætningen.
Aktivitet 3: Styrke nytænkende og helhedsorienterede
løsninger for tomme bygninger og forladte arealer
I alt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

687.500

687.500

687.500

687.500

687.500

687.500

4.125.000

687.500

687.500

687.500

687.500

687.500

687.500

4.125.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

1.650.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

1.650.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

1.650.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

1.650.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

1.650.000

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

2.062.500

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

2.062.500

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

2.062.500

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

343.750

2.062.500

458.333

458.333

458.333

458.333

458.333

458.333

2.750.000

458.333

458.333

458.333

458.333

458.333

458.333

2.750.000

458.333

458.333

458.333

458.333

458.333

458.333

2.750.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

33.000.000

J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud
LAG Midt-Nordvestsjælland ønsker ikke at tilføje yderligere prioriteringskriterier til Ministeriets
standartkriterier:
1.
2.
3.
4.

Projektbeskrivelse
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
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5. Samarbejde
6. Innovation
7. Udbytte (Økonomiske effekter, Miljømæssige effekter, Klimaeffekter, Sociale effekter og Kulturelle
effekter)
8. Bæredygtighed

K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig
Ingen.

L. Underskrifter
(skal underskrives af ansøger/formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening - tegningsret)
Dato:

Formandens navn (blokbogstaver):
Formandens underskrift:
Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget
andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens
afgørelse.

Dato:

Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver):
Bestyrelsesmedlems underskrift:
Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget
andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens
afgørelse.

Dato:

Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver):
Bestyrelsesmedlems underskrift:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget
andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens
afgørelse.
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Bilag 1: Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale
udfordringer, udviklingsbehov og potentialer
Den Lokale Aktionsgruppe LAG Midt-Nordvestsjælland dækker kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre,
Odsherred og Sorø. Situationsbeskrivelsen vil dels være en beskrivelse af området som helhed, men også
være en beskrivelse af de enkelte kommuner, og hvordan de er forskellige i forhold til hinanden.

1) Befolkning, areal og befolkningsudvikling
I tabel A fremgår antal indbyggere, areal og befolkningstæthed for de enkelte kommuner og samlet for
området. Den lave befolkningstæthed indikerer, at der er tale om landkommuner. Befolkningstætheden for
hele landet er på 131 pr. km2. Dog er den noget højere end i de fleste kommuner i det nord-, vest-, midt-,
og sydjyske, hvor en befolkningstæthed i kommuner på 50 og derunder forekommer.
Tabel A – Antal indbyggere, areal og befolkningstæthed

Lejre
Holbæk
Kalundborg
Odsherred
Sorø
I alt

Indbyggere
3.kvartal 2014
27.048
68.979
48.379
32.743
29.270
206.419

Areal
km2
239
577
575
354
308
2.054

Befolkningstæthed
Pr. km2
113
120
84
92
95
101

Kilde:Statistikbanken.dk

Nedenstående figur 1 viser udviklingen i det samlede befolkningstal fra 2008 til 2014. Det fremgår, at det
topper i 2009. Hvis figuren gik længere tilbage, ville den vise en befolkningsfremgang i årene frem mod
2009. Den økonomiske krise fra 2008 har sat sine tydelige spor. I 1. kvartal 2009 var der 208.664
indbyggere som det højeste i perioden. I 2. kvartal 2013 var der 206.090, som det laveste i perioden. Et fald
på 2.574, der svarer til over 1 procents fald.
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Figur 1 – Udvikling i det samlede befolkningstal i de fem kommuner

Antal indbyggere
209.000
208.500
208.000
207.500
207.000
206.500
206.000
205.500
205.000
204.500
2008

2009

2010

2011

2012

2013 År

Kilde: Statistikbanken.dk

Det er påfaldende, at der er en stabilisering og faktisk en lille stigning i 2013-2014. Dette kan indikere en
ændring, der måske er også er gældende på længere sigt.
Befolkningstallets udvikling har været forskellig i de enkelte kommuner. Figur 2 viser befolkningstallet som
indekstal så udviklingen for de enkelte kommuner kan sammenlignes. Tilsvarende tal for hele landet er
også med. Det fremgår at der er en markant stigning i Danmarks samlede folketal. På de fem et halvt år
figuren dækker, stiger det med 2,5%.
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Figur 2. Indekstal for befolkningsudvikling fra 2008 til 2014
Indeks år 3.kvartal 2008
= 100

103
102
101

Hele landet
Lejre

100

Holbæk
Kalundborg

99

Odsherred
Sorø

98

I alt

97
96

Tid, kvartal

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Kvartalstal 1. kvartal 2008 til 3. kvartal 2014
2) Beregnet glidende gennemsnit – 3. kvartal 2008 til 1. kvartal 2014

Af de fem kommuner er Lejre den eneste kommune med befolkningsfremgang, stigningen er på lidt over
1%. Holbæk og Sorø har først en stigning, for så at falde fra ca. 2010 og frem. I Kalundborg og Odsherred er
tendensen et faldende befolkningstal. Dog sker der en stabilisering i 2013 og 2014. Odsherred har endda en
stigning.
Odsherreds stigende folketal kan endnu bedre ses i figur 3, der viser udviklingen fra 3. kvartal 2013 til 3.
kvartal 1014.
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Figur 3. Indekstal for befolkningsudvikling fra 2013 til 2014
Indeks 3. kvartal 2013
= 100
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100,0
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99,6
99,4
2013K3
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2014K3 Tid, kvartal

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Kvartalstal

Den udsædvanlige stigning i Odsherred kommune, er større end for hele landet, isoleret set for denne
korte periode. Lejre fortsætter den jævne stigning, Kalundborg og Sorø er stabiliseret. Holbæks
befolkningstal falder en lille smule.
For at afdække hvad der ligger bag ændringerne i folketallet kan man se på tabeller for
befolkningsbevægelser som tabel 2. Tabellen er for det samlede LAG Midt-Nordvestsjællands område.
Tabel B – Befolkningsbevægelse 2008-2013 for det samlede område

Befolkningen primo
Levendefødte
Døde
Fødselsoverskud
Tilflyttede
Fraflyttede
Nettotilflyttede
Indvandrede
Udvandrede
Nettoindvandrede
Befolkningstilvækst
Korrektioner
Befolkningen ultimo

2008
207.543
2.241
2.170
71
10.674
10.306
368
1.444
769
675
1.114
7
208.664

2009
208.603
2.020
2.254
-234
9.888
10.367
-479
1.143
798
345
-368
-74
208.161

2010
208.060
2.001
2.245
-244
10.037
10.521
-484
1.180
761
419
-309
-34
207.717

2011
207.626
1.804
2.225
-421
10.218
10.847
-629
1.169
740
429
-621
-38
206.967

2012
206.781
1.676
2.145
-469
10.229
10.957
-728
1.186
606
580
-617
34
206.198

2013
206.128
1.588
2.085
-497
10.665
10.807
-142
1.392
654
738
99
-31
206.196
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Det fremgår, at det faldende folketal især skyldes to ting. Der fødes stadig færre børn hen over perioden fra
2008 til 2013. Da antallet af døde er rimelig konstant, betyder det et stadig faldende fødselsoverskud. Den
anden årsag er, at der over tid fraflytter flere, end der tilflytter. I 2008 var der en positiv nettotilflytning,
men den er så negativ fra 2009 til 2013. I 2013 steg tilflytningen dog markant. Fokus har nok tidligere skulle
rettes mod fraflytning, men som noget nyt i 2013 er det negative fødselsoverskud, på 497 personer, det
største problem. Nettotilflyttede var nu nede på -142. Måske er det en tendens, der vil vare ved i årene
fremover. Endelig skal det nævnes at der er en nettoindvandring. I 2013 var den ret høj i forhold til de
foregående år, og den bidrager til, at folketallet er næsten uændret i forhold til 2012.
Det skal næves, at den lignende tabel for befolkningsbevægelser kun for Odsherred Kommune viser, at den
pludselige ændring i Odsherred Kommunes folketal fra 2012 til 2013 skyldes en stigning i tilflyttere. I 2012
var der 1.558 tilflyttere, og i årene forud var det stort set det samme, men i 2013 er der 1.723 tilflyttere.
Det er den vigtigste forklaring på den pludselige vækst i folketallet.

2) Bosætningsmønster på landet og i byer
Med udgangspunkt i det faldne folketal fra 2008 til 2014 er det oplagt at se på hvor folketallet falder – er
det på landet eller i byerne. Tabel C giver et indblik i dette.
Tabel C – Det samlede områdes fordeling af indbyggere efter størrelse på byer - 2008-2014
Land / by
antal
indbyggere
Land
200-500
500-1000
1000-5000
5000-15000
15000-30000

2008
56.933
12.050
13.302
69.606
12.747
42.756

2009
56.935
12.119
13.329
69.924
12.933
43.112

2010
55.250
12.419
13.384
70.261
12.906
43.604

2011
54.895
12.341
13.412
70.265
13.017
43.489

2012
54.189
12.210
13.396
70.433
12.908
43.498

2013
53.771
12.160
13.257
70.374
12.897
43.415

Tendens ændring pr.
2014 år
53.635
-617,3
12.231
14,9
13.199
-15,8
70.576
142,2
12.984
22,9
43.258
71,6

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Gruppering for byer fastholdt mellem årene (2014)

Tabellen viser hvor befolkningen er bosiddende – enten det åbne land/byer under 200 indbyggere - eller
byer fordelt på 5 størrelseskategorier. Til højre ses tendens ændring pr. år. Tendens ændring er et mål der
tager hensyn indbyggertallet i alle årene fra 2008 til 2014. Det viser en såkaldt trend og er et mere
avanceret mål end evt. differencen mellem 2008 og 2014. Det er valgt brugt her, for at tage højde for
eventuelle tilfældigheder.
Det fremgår, at faldet befolkningstallet overvejende sker i det åbne land og i byer under 200 indbyggere,
der blev 617 færre indbyggere hvert eneste år.
Det fremgår også at den mest almindelige størrelse by at bo i er 1.000-5.000 indbyggere. Ca. 1/3 af alle
indbyggere i de fem kommuner bor i byer af den størrelse. Det er også i de byer indbyggertallet stiger mest.
Det er vokset med ca. 142 indbyggere hvert år.
I de øvrige byer er der en begrænset ændring i indbyggertallet.
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Konklusionen er, at det er på landet og i byer under 200 indbyggere, at befolkningstallet falder. I byer over
200 indbyggere falder befolkningstallet ikke.

3) Aldersfordeling
I tabel D fremgår en fordeling på aldersgrupper, samt gennemsnitsalder.
Tabel D – Fordeling på aldersgrupper og gennemsnitsalder

Aldersgruppe

Lejre

Holbæk

LAG MidtNordvestsjælland Hele landet

KalundborgOdsherred Sorø

0-19 år

26%

25%

23%

20%

25%

24%

23%

20-29 år

6%

9%

8%

7%

8%

8%

13%

30-69 år

56%

54%

54%

56%

55%

55%

52%

70-79 år

9%

8%

9%

12%

8%

9%

8%

80+ år

4%

4%

5%

5%

4%

4%

4%

41,9 år

41,3 år

43,0 år

46,5 år

41,9 år

42,7 år

40,5 år

Gennemsnitsalder
Kilde: Statistikbanken.dk
1) Tal for 3. kvartal 2014

Tabellen viser aldersgruppefordelingen for de enkelte kommuner og samlet for LAG MidtNordvestsjælland. Til sammenligning er tallene for hele landet med.
Aldersgruppen 20-29 år er lavere end i forhold til hele landet. I Lejre kommuner udgør gruppen kun 6%, i
modsætning til 13% for hele landet. Modsat er tendensen i området at aldersgrupperne fra 30 år og op
udgør en højre andel end i hele landet.
Det betyder også at kommunerne i Midt-Nordvestsjælland har en højere gennemsnitsalder.
Odsherred kommune skiller sig en del ud i forhold til de øvrige fire kommune. En lille andel 0-19 årige på
20% og en meget høj andel 70-79 årige på 12 %, er de største forskelle. Det betyder også en høj
gennemsnitsalder på 46,5 år, i modsætning til samlet for området på 42,7 år og hele landet på 40,5 år.

4) Uddannelsesniveau
Tabel E viser højest fuldførte uddannelse for de 30-69 årige. Der er anvendt relative størrelser så der kan
sammenlignes mellem kommunerne, området som helhed og hele landet.

30

Tabel E - Højest fuldførte uddannelse for de 30-69 årige

Lejre
Grundskole
Gymnasiale uddanelser
Erhvervsuddannelser, korteog mellemlange
videregående uddannelser
og Bachelor
Lange videregående
uddannelser

Holbæk

MidtNordvestsjælland
Hele landet
24%
25%
22%
4%
4%
5%

Kalundborg Odsherred Sorø
28%
29%
3%
3%

17%
5%

24%
4%

67%

64%

64%

62%

64%

64%

61%

10%

5%

3%

3%

7%

5%

9%

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Tal for 2013
2) Ændret kategorisering
3) Kolonerne giver ikke 100% i alt, da uoplyst uddannelse er udeladt

Det fremgår at Lejre adskiller sig fra de andre kommuner. Uddannelsesniveauet er væsentligt højere i Lejre
end i de andre kommuner. Det gælder både gruppen af erhvervsuddannelser, korte og mellemlange
videregående uddannelser og de lange videregående uddannelser. Andelen med kun grundskole er i Lejre
kun 17% mod 25% for det samlede område.
For Kalundborg og Odsherred er der en lille andel med lang videregående uddannelse De 3% er lavt i
forhold til hele landet hvor andelen er 9%.
Konklusionen er at Midt-Nordvestsjælland samlet set har et lavere uddannelsesniveau, sammenlignet med
hele landet. Det skyldes første og fremmest en høj andel med grundskole, og en lav andel med lang
videregående uddannelse. Det dækker i midlertidig over store variationer mellem kommunerne. Lejre med
det højeste, Holbæk og Sorø i mellem, og Kalundborg og Odsherred med det laveste uddannelsesniveau.

5) Arbejdspladser
Som vi skal se i det følgende, har den økonomiske krise fra 2008 haft store konsekvenser for antallet af
arbejdspladser i området. Tabel F viser udviklingen fra 2009 til 2013.
Tabel F – Antal arbejdspladser i LAG Midt-Nordvestsjælland fra 2009 til 2013

Arbejdspladser i
området
Ændring fra foregående år

Tendens
2013 ændring pr. år

2009

2010

2011

2012

82.070

78.511

78.432

77.816

76.549

-3.559

-79

-616

-1.267

-1.174

Kilde: Statistikbanken.dk

Igen bruges målet tendens ændring pr. år for at vise udviklingen for perioden. Der er tabt 1.174
arbejdspladser hvert eneste år fra 2009 til 2013. I den nederste del af tabellen er ændring fra år til år taget

31

med. Ændringen er ujævn fra år til år. Et fald fra 2009 til 2010 på 3.559 er meget i forhold til de andre år.
Som supplement kan nævnes at der bag tallet ligger, at der forsvandt 3.348 arbejdspladser indenfor
industri, handel og transport samt bygge og anlæg.
Fordeling og antallet af arbejdspladser indenfor brancher siger noget om socioøkonomiske forhold og
traditioner i et givet område. Der vil her blive lagt vægt på en sammenligning mellem de enkelte kommuner
og med hele landet. Frem for antallet af arbejdspladser, bruges den relative fordeling. Tabel G viser dette.
Tabel G - Relativ fordeling af arbejdspladser mellem brancher i de enkelte kommuner og hele landet

Lejre
Landbrug, skovbrug, fiskeri
Industri
Forsyningsvirksomhed
Bygge og anlæg
Handel og transport
Hotel og restaurant
Kommunikation
Finansiering, forsikring og ejendomshandel
Rådgivning
Offentlig administration, forsvar og politi
Undervisning
Social og sundhedsvæsen
Andre serviceydelser
Andet

Holbæk
4%
11%
1%
12%
18%
2%
1%
2%
4%
3%
9%
24%
9%
1%

3%
6%
2%
7%
21%
3%
3%
3%
4%
4%
10%
24%
10%
1%

Kalundborg Odsherred Sorø
5%
5%
27%
10%
1%
1%
8%
9%
15%
18%
2%
3%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
3%
5%
9%
9%
17%
24%
7%
9%
1%
1%

5%
8%
1%
8%
19%
3%
1%
2%
4%
7%
8%
25%
9%
1%

Hele landet
3%
11%
1%
6%
20%
3%
4%
5%
6%
5%
8%
19%
9%
1%

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Tal for 2013
2) Ændret kategorisering

Der kan peges på følgende særlige karakteristika for de enkelte kommuner.
Lejre: Andelen af bygge- og anlægsarbejdspladser fylder meget. Andelen af social og sundhedsvæsen udgør
en forholdsvis stor andel.
Holbæk: Der er en påfaldende lille andel industriarbejdspladser. Social og sundhedsvæsen udgør en
forholdsvis stor andel.
Kalundborg: Industriarbejdspladser udgør en meget stor andel. Handel og transport udgør en forholdsvis
lille andel.
Odsherred: Social og sundhedsvæsen udgør en stor andel.
Sorø: Offentlig administration og Social og Sundhedsvæsen udgør en forholdsvis stor andel.
Som nævnt har Lejre en relativ stor del af sine arbejdspladser indenfor bygge- og anlæg. I forhold til hele
landet har de fire øvrige kommuner også en høj andel. Så bygge- og anlæg er et vigtigt erhverv i området.
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6) Beskæftigelse
Som vi så under afsnittet vedr. arbejdspladser har den økonomiske krise fra 2008 betydet et fald i antallet
af arbejdspladser i området. Det vil være forventelig at beskæftigelsen for personer med bopæl i området
også vil være faldet, da de to størrelser hænger tæt sammen.
Tabel H – Antal beskæftigede med bopæl i LAG Midt-Nordvestsjælland fra 2009 til 2013

Beskæftigde med
bopæl i området

Tendens
2013 ændring pr. år

2009

2010

2011

2012

104.599

99.678

97.894

96.953

95.245

-4.921

-1.784

-941

-1.708

Ændring fra foregående år

-2.143

Kilde: Statistikbanken.dk

Antallet af beskæftigede med bopæl i kommunerne er faldet med 2.143 personer pr. år. Ændringen mellem
de enkelte år varierer. Som ved opgørelsen af arbejdspladser er nedgangen i beskæftigelsen fra 2009 til
2010 meget stor med 4.921 personer.
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7) Arbejdsløshed
Figur 4 viser udviklingen i antal ledige fra 2008 til og med august 2014.
Figur 4 – Samlet antal ledige i området

Antal
7.000
6.000
5.000
4.000

3.000
2.000
1.000
Tid

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Sæsonkorrigeret

Den økonomiske krise, der satte ind i 2008, betød en pludselig stigning i ledigheden. Fra at være nede på
ca. 2.000 ledige i 2008 var der ca. 6.000 mod slutningen af 2010. Herefter har der været et fald, og i 2014
var ledigheden helt nede på ca. 4.000 personer.
De 2.000 færre ledige er ca. halvdelen af den store stigning der var på 4.000 personer flere ledige. Så der
har været en meget positiv udvikling. Faldet har dog været ujævn men den faldende trend har været
tydelig. I 2014 har der dog været en stigende ledighed. Der kan dog være tale om en midlertidig stigning, jf.
den ujævne udvikling der har været fra 2010 og frem.
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8) Pendling
Alle fem kommuner er udpendlingskommuner. Der var i 2013 et nettounderskud af arbejdspladser på
18.696.
Tabel I er en tabel for pendling, der viser beskæftigede personer, antal arbejdspladser, Indpendling og
udpendling for de enkelte kommuner og området under et. I de to kolonner til højre er der suppleret med
angivelse af hvor stor en andel henholdsvis ud- og indpendling udgør.
Tabel I – Pendlingstabel - med beskæftigede med bopæl og arbejdspladser samt ind- og udpendling og
andele ind- og udpendling i de enkelte kommuner og LAG Midt-Nordvestsjælland

Lejre
Holbæk
Kalundborg
Odsherred
Sorø
MidtNordvestsjælland

Beskæftigede
personer med
bopæl i
kommunen
(Natbefolkning)
Indpendling
Udpendling
13.325
3.873
9.411
33.042
8.552
14.782
21.439
5.096
7.399
13.758
2.688
5.074
13.681
5.411
7.650

95.245

14.325

Antal arbejdspladser i
kommunen
(Dagbefolkning)
7.787
26.812
19.136
11.372
11.442

33.021

76.549

Andel
udpendling af Andel
bopæls
indpendling til
beskæftigede arbejdspladser
71%
50%
45%
32%
35%
27%
37%
24%
56%
47%

35%

19%

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Tal for 2013
2) Ind- og udpendling for Midt-Nordvestsjælland er korrigeret mellem kommunerne

Nederst i tabellen kan vi se, at der bag nettoudpendlingen på 18.696, er 33.021 der pendler ud af området,
og 14.325 der pendler ind.
I Lejre Kommune er det 71% af alle beskæftigede der arbejder uden for kommunen. Det skyldes
selvfølgelig, at arbejdspladsunderskuddet er stort. Men indpendlingen er også høj, på 50%. Det kan det
umiddelbart være svært at se en forklaring på.
Det er påfaldende hvor høj andelen for både ind- og udpendling er i Sorø kommune.
Arbejdspladsunderskuddet er ikke specielt højt. Men alligevel er der en høj andel udpendling, der så igen
suppleres med en høj andel indpendling.
De tre andre kommuners pendlingsmønster er meget normalt. En undersøgelse af pendling i landets øvrige
kommuner viser, at de tre kommuner ikke afviger nævneværdig fra det almindelige pendlingsmønster.
Så vi har altså 2 store ind- og udpendlingskommuner, Lejre og Sorø. Især Lejre med en meget høj andel
udpendlere.
Den forholdsvis korte afstand til København har en stor betydning for området. Andelen af udpendling der
går til København og omegn er høj. Det fremgår af tabel J.
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Tabel J – Indpendling til København og omegn fra kommunerne i LAG Midt-Nordvestsjælland.

Lejre
Beskæftigede med arbejdsplads i
Kbh. og omegns kommuner
Andel beskæftigede med
arbejdsplads i Kbh. og omegns
kommuner - af alle beskæftigede i
kommunen

Kalund- OdsherHolbæk borg
red
Sorø

4.277

5.992

1.689

1.409

2.137

32%

18%

8%

10%

16%

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Tal for 2013

I Lejre er det en ud af hver tredje beskæftigede, der arbejder i København og omegnens kommuner. I de
fire andre kommuner er det en noget lavere andel.
Det fremgår også, at jo længere væk vi kommer fra København, jo mindre er andelen der har job i derinde,
hvilket ikke er overraskende. De 8% for Kalundborgs vedkommende er dog stadigvæk en væsentlig andel,
der ikke kan ses bort fra, og som har stor økonomisk betydning.
Konklusionen er at arbejdsmarkedet i København har stor økonomisk betydning for området, da en stor del
af arbejdsindkomsterne kommer herfra.

9) Indkomster
Indkomstniveauet for et område er væsentligt for potentialet i området. Danmark er ikke kendt for de
største geografiske forskelle i indkomst. Men der er forskelle, også mellem kommunerne i LAG MidtNordvestsjælland.
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Figur 5 – Gennemsnitlig indkomst pr. person i kommunerne og hele landet.

400.000
350.000
300.000

250.000
200.000
150.000
100.000

Løn og erhvervsindkomster

Alle indkomster

Kilde: Statistikbanken.dk
1) Tal for 2012
2) Gennemsnitstallet er kun for personer der har indkomsttypen
3) Alle indkomster omfatter f.eks. udover løn og erhvervsindkomster, overførselsindkomster og formueindkomster

Af figur 5 fremgår dels de gennemsnitlige tal for løn og erhvervsindkomster og dels for alle indkomster.
Lejre kommune har de højeste indkomster. Odsherred kommune er i den lave ende, noget under
landsgennemsnittet. De øvrige tre kommuner er i omegnen af tallene for hele landet.
Som forklaring på de høje indkomster i Lejre, er det nærliggende at pege på det noget højere
uddannelsesniveau, der er her. Det betyder ofte et højere lønniveau, og ofte mindre risiko for at blive
arbejdsløs. En anden væsentlig grund er den høje andel, der arbejder i København og omegn. Her er
lønniveauet ofte højere end i andre geografiske områder.

10) Middellevetid
Middellevetiden for 0 årigei Lejre kommune er 80,3 år, Kalundborg 78,0 år Odsherred 77,9 år, Sorø 78,6 og
Holbæk 79,1 år. Landsgennemsnittet er 79,4 år. Samlet set er middellevetiden dermed lavere i området
end landsgennemsnittet. Det må alt andet lige indikere dårligere sundhedsforhold for befolkningen.
Almindelige forklaringer på dette er erhverv, lavere indkomst, arbejdsløshed og usund livsstil.

11) Infrastruktur
Situationsbeskrivelse af infrastrukturen vil fortrinsvis omhandle de større veje og jernbaner m.v., der er
afgørende for mobilitet til og fra området og inden for området, dvs. der lægges vægt på fjerntrafikken.
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De vigtige veje for biltrafikken:
 Holbækmotorvejen: Er den helt centrale trafikforbindelse for den nordlige og østlige del af
området.
 Fra Holbæk er der motortrafikvej til Vig – videre til Sjællands Odde er der almindelig Hovedvej.
 Rute 23 går fra afkørslen på Holbækmotorvejen til Kalundborg og er delvis 2 og 4 sporet hovedvej.
Der har i lang tid været et ønske om motorvej. Foreløbig blev der i 2013 åbnet de første 6
kilometer. Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvornår byggeriet tænkes fortsat.
 I Sorø Kommune og den sydlige del af Kalundborg Kommune er Vest motorvejen den centrale
trafikforbindelse. Vejen ligger ved Sorø, der derved har let og god forbindelse til henholdsvis Fyn og
København.
 Hovedvejen mellem Kalundborg og Slagelse har stor trafikmængde. Der er forslag om at
strækningen skal indgå i en ny motorvejsforbindelse – Kalundborg-Slagelse-Næstved-Rønnede den såkaldte Sjællandske Tværforbindelse. Realisering af planen har dog nok længere udsigter.
Offentlig transport:






For området er togforbindelsen fra København til Holbæk og videre til Kalundborg af stor
betydning. Dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød blev færdig i 2014, hvilket giver en hurtigere
rejsetid, og reduceret risiko for forsinkelser. Strækningen mellem Holbæk og Kalundborg er
enkeltsporet. Rejsetiden må betragtes som lang, til gengæld er der stop på en del mindre stationer.
Sorø Station ligger på København-Fyn/Jylland banen. Ikke alle tog stopper på stationen, men der er
flere afgange i timen i begge retninger. Rejsetiden må betragtes som rimelig.
Der er Lokalbane mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland. Giver forbindelse til København i Holbæk.
Der er Lokalbane mellem Slagelse og Tølløse. Der er stop på flere mindre stationer i henholdsvis
Kalundborg, Sorø og Holbæk kommuner. I Tølløse er der forbindelse til København og i Slagelse
Fyn/Jylland.

Havne og færgetrafik




Kalundborg Havn er en af Danmarks største havne. Især bulk gods fra og til hele Sjælland og Lolland
Falster lastes og losses på havnen. Havnen er også Containerhavn.
Færgeforbindelse mellem Kalundborg og Aarhus stoppede i 2013 – efter ca. 170 år med
regelmæssig drift.
Mols Linien driver fortsat færgefart mellem Odden Færgehavn og Jylland. Tidligere var det Æbletoft
Odden der var den primære rute. Der er nu mest trafik på Aarhus - Odden. Færgeselskabet har i
perioder haft økonomiske udfordringer.

Fast forbindelse til Jylland:
Det diskuteres om en fast forbindelse mellem Kalundborg området og Jylland er løsningen på
trængselsproblemer for trafikken mellem Jylland og København. En fast forbindelse vil givet have stor
betydning for Midt-Nordvestsjælland. Ikke mindst Kalundborg, Holbæk og Lejre Kommuner, der vil komme
til at ligge på Danmarks vigtigste trafikrute for både vej og jernbane. Forbindelsen har nok lange udsigter.
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Men det er allerede nu interessant for områdets udviklingspotentiale, at en fast forbindelsen til Jylland kan
blive en realitet indenfor en periode på måske 15 til 30 år

12) Sundhedsforhold
Region Sjællands organisering af sygehusvæsnet gør, at de sygehuse der bruges i området er Holbæk,
Slagelse og Roskilde. Det fremtidige Universitetssygehus Køge vil have en central placering for den østlige
del af Lejre Kommune. Men fra den nordligste og vestligste del af området vil der være langt til det nye
sygehus. Sammen med det nye sygehus i Køge forventes denne struktur at være rimelig fremtidssikker,
bortset fra at Roskilde Sygehus lukker om nogle år.
Der har været eksempler på, at det kan være vanskeligt at skaffe praktiserende læger i området, især i den
nordligste og vestligste del.

13) Uddannelsesforhold
De fem kommuner har hver især valgt forskellige løsninger for strukturen for folkeskoler. Men tendensen
er, at de mindre lokale skoler lukker. Der er dog stadigvæk flere mindre skoler tilbage i lokalområderne,
men det er nok et spørgsmål om tid. Skolelukninger har betydet, at der er oprettet flere friskoler i området.
Området har mange efterskoler, hvilket både kan være med til at holde på de unge og trække unge til, samt
at skabe kulturelle aktiviteter og opretholde arbejdspladser og handelsliv.
Af de længere og erhvervsrettede uddannelser er der Ernærings og Sundhedsuddannelsen i Sorø, der er
Social og sundhedsskole samt Teknisk Erhvervsuddannelse i Holbæk og Landbrugsskole i Høng.
Det er begrænset hvor mange kompetencegivende uddannelser det er muligt at tage i området. Det giver
alt andet lige det problem, at mange unge rejser for at uddanne sig. Det er selvfølgelig godt, men det kan
være svært at tiltrække dem og andre efter endt uddannelse. Der er mærkbar færre 20-30 årige i området.
Det er især skuffende, at Holbæk ikke har et større udbud af uddannelser.

14) Energiforsyning
Den Industrielle Symbiose i Kalundborg er helt central at nævne i sammenhæng med energiforsyning. Det
er et samarbejde mellem virksomheder hvor den enes affald kan være energiforsyning og råstoffer for en
anden.
I sammenhæng med den industrielle symbiose er der Symbiose Centeret, som har en række aktiviteter, der
har fokus på at sprede og udvikle symbiose tankegangen og en række forsøgsprojekter indenfor
vedvarende energi og energieffektivitet. Symbiose Centeret overgår i 2015 fra at være i Kalundborg
Kommunes regi til at være Nationalt Symbiose Center i Region Sjællands regi.
I Odsherred har man fornylig etableret et varmeværk, baseret på et omfattende solfangeranlæg.
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15) Natur inkl. udnyttelse/benyttelse
Området er kendt for særdeles attraktive naturforhold. Helt dominerede er naturligvis landbruget, men
sammen med skove, fredede områder og særlige naturområder er det et attraktivt kulturlandskab. Da det
er et meget stort område er det også meget forskelligartet, hver del med sit særpræg.
Af særlige steder kan nævens Røsnæs, Åmosen, Lammefjorden, de store søområder og Susåen i Sorø og
den sydlige del af kommunen. Som følge heraf er der gjort en stor indsats for at etablere en række
fyrtårnsprojekter, blandt andet ved hjælp af LAG-midler og andre fondsmidler. Her kan nævnes Geopark
Odsherred, Nationalpark Skjoldungelandet, Naturpark Åmosen og Røsnæs Rundt.
Områdets kyster og fjorde tiltrækker turister og her er der store sommerhus områder. Men der er fortsat
mulighed for beboer og turister at bruge de øvrige naturområder i mere end i dag.

16) Erhvervsstruktur
Området er karakteriseret ved mange små virksomheder. Især indenfor bygge- og anlægsbranchen.
Endvidere er der flere mellemstore virksomheder, fortrinsvis omkring de større byer. Antallet af større
virksomheder er begrænset. Dog bortset fra Kalundborg, der er kendt for at have mange store
virksomheder, heraf to med over 1.000 ansatte hver.
Landbrug og gartneri har en væsentlig økonomisk betydning. Som en konsekvens heraf er der også en del
erhverv der er afhængige landbruget. På fødevareområdet er der begyndt at komme mikrovirksomheder i
form af gårdbutikker og små produktionsvirksomheder.
Turisme spiller en stor rolle. Dominerende er de store sommerhusområder i Odsherred og Kalundborg
kommune. Men det kniber med at få solgt områdets andre attraktive ting. Her tænkes på øvrig natur
udover kysterne, historie og kultur. Her er der et udviklingspotentiale.

17) Kulturelle forhold
Området har et aktivt foreningsliv. Herunder f.eks. idræts- og spejderforeninger. Men der er en tendens at
aktiviteterne er for nedadgående. Dels pga. faldende børnetal, men også fordi børn og unge har en tendens
hen i mod, at være mere differentieret i deres interesser og valg af fritidsaktiviteter. Dette kan så til
gengæld medvirke til, at der opstår nye aktiviteter, bl.a. under andre organisationsformer end foreninger.
Men det er også en tendens, at foreningerne får færre frivillige, herunder forældre der er parat til at gøre
en indsats. Udviklingen kan være med til at svække sammenhængkraften i et lokalområde.
Af kulturelle tilbud er der teatre, museer og biografer i området. Om sommeren er der flere store festivaler
og andre former for musikarrangementer. Flere biografer drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft, blandt
andet Hvalsø Bio og Mørkøv Bio. Området har tre egnsteatre: Odsherred Teater, Holbæk Teater og Teatret
Fair Play, ligeledes i Holbæk. Kulturhus Gimle i Føllenslev er en vigtig scene for verdensmusik.
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Sorø fik for få år siden et stort nyt kunstmuseum. Desuden kan nævnes Odsherred Kunstmuseum og
Æglageret i Holbæk. Der er mange lokale kunstnere i området, hvilket bl.a. kan opleves på ’Kunstdage i
Pinsen’, som er blevet en tradition i hele det midt- og vestsjællandske område. Kunstdagene har de seneste
12 år åbnet gallerier og kunstneres egne værksteder for offentligheden I pinsen, så borgere og turister får
et indblik i den lokale kunstneriske produktion.
Der findes flere væsentlige kulturhistoriske seværdigheder, blandt andet Sagnlandet Lejre, Brorfelde
Observatorium, Røsnæs Fyr og militærhistoriske landskab og Andelslandsbyen i Holbæk.
Der er flere steder en underskov af mindre arrangerementer indenfor f.eks. musik og foredrag i kultur- og
forsamlingshuse, kirker m.m. Der er opbakning til dette, men nogle af disse arrangementer burde måske
trække flere til end de gør. Udfordringen er nok at der er behov for nye initiativer til kulturelle tilbud, der
tænkes ind i en bredere kontekst og der har en form og omfang der efterspørges. Herved kan bosætning
understøttes.
Det kan også nævnes, at området har en rimelig kort afstand til København, så byens kulturelle tilbud også
er en del af de tilbud der er tilgængelig for beboere i Midtnordvestsjælland. Det skal ses som en fordel, da
det giver kulturelle tilbud der ikke er mulighed for at have lokalt. I øvrigt en fordel som andre dele af landet
ikke har på samme måde.
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