
Infomøde om LAG 
Programperioden 2023-2027



Skal vi søge om at blive en LAG i perioden 2023-2027? 

Hvilken geografi skal det partnerskab, der søger om at blive 
en LAG, have? 

Hvem skal være kontaktperson i processen frem til den 
stiftende generalforsamling?

Formålet med infomødet 



• EU dikterer, at programperioder ikke varer mere end 
7 år.

• Bolig- og Planstyrelsen (BPST) har meldt 
retningslinjer ud for oprettelse af nye LAG’er –
herunder krav om informationsmøde med bred 
socioøkonomisk repræsentation.

Lovkrav at holde 
infomøde



Odsherred Kalundborg

Sorø Holbæk 

Følgende kommuner er 
inviteret til indgåelse af 

partnerskab 



Fordeling af tilmeldte 



Kommune I ALT

Holbæk 22

Kalundborg 16

Odsherred 12

Sorø 9

I ALT 59



Initiativtagerne

Bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland 

i samarbejde med det eksisterende sekretariat 



Sekretariatet  



Vi foreslår: Michella Schack fra sekretariatet 

Valg af dirigent



Vi foreslår: Stig Andersen fra sekretariatet 

Valg af referent



Vi foreslår: Michella Schack fra 
sekretariatet og én fra forsamlingen.

Valg af 
stemmetællere



Programmet 

• Velkomst. Herunder valg af stemmetællere og referent

• Hvad er og hvad kan en LAG? 

• Processen frem til den stiftende generalforsamling

• De første retningsbestemmende opgaver 

• Bestyrelsens ansvar

• Udviklingsstrategien og bestyrelsens kompetencer 

• Dialogoplæg om LAG’ernes ansvar for at tænke cirkulært og grønt 

v. Simon Weber Marcussen fra Dansk Tang og Ungeklimarådet v. Klima-, Energi og 

Forsyningsministeriet   

• Drøftelser i plenum 

• Afstemning om oprettelse af ny LAG og geografisk afgrænsning

• Næste skridt og afsluttende bemærkninger 



Skal vi søge om at blive en LAG i perioden 2023-2027? 

Hvilken geografi skal det partnerskab, der søger om at blive 
en LAG, have? 

Hvem skal være kontaktperson i processen frem til den 
stiftende generalforsamling?

Formålet med infomødet 



Hvad er og hvad kan en LAG? 

Processen frem til den stiftende generalforsamling

De første retningsbestemmende opgaver 

Bestyrelsens ansvar

Udviklingsstrategien og bestyrelsens kompetencer 

En beslutning træffes på 
et oplyst grundlag! 



Hvad er og hvad kan 
en LAG? 



Hvad er en 
Lokal AktionsGruppe



• Gammel LAG (2014-2020) + (2021-2022)

• Ny LAG (2023-2027)

LAG



EU

Nationalt

Lokalt 

Hierarkiet 



• Artikel 38-44 i traktaten om Den Europæiske Union (TEUF).

• EU's fælles landbrugspolitik, der blev lanceret i 1962, er et 
partnerskab mellem landbruget og samfundet og mellem 
Europa og dets landbrugere.

• Den fælles landbrugspolitik er en fælles politik for alle EU-
landene. Den forvaltes og finansieres på EU-plan af midler 
fra EU's budget.

EU-niveauet 



EU's fælles landbrugspolitik består aktuelt af to søjler:

 

• Søjle 1 er den direkte landbrugsstøtte og 
markedsordningen.  

• Søjle 2 finansierer landdistriktspolitikken, som 
fokuserer på miljø og udviklingsprogrammer.  

Søjle 2 er det, der i den nuværende periode 
kaldes ”Landdistriktsprogrammet 2014-2020” . 

EU-niveauet 



• ”Bottom-up” (LEADER metoden)

• CLLD = Community-Lead Local Development 
Grundidéen er, at lokale kræfter - og dermed lokal 
indsigt og kendskab til områdets særkendetegn -
skal have indflydelse på landdistriktspolitikken. 

EU-niveauet 

EU

Nationalt

Lokalt 



EU

Nationalt

Lokalt 

Hierarkiet 



• I den kommende 7-årige periode er der lagt op til, at de 
nationale implementeringer af den fælles landbrugspolitik 
samles i nationale strategiske CAP-planer (common 
agricultural policy).  

• CAP-planerne skal godkendes i EU-kommissionen. De nye 
nationale CAP-planer vil først få virkning fra den 1. januar 
2023. (Den kommende programperiode 2023-2027)

Nationalt 



Den forvaltende 
myndighed 



Udpegning af forvaltende myndighed

Udpegning af landdistriktskommuner

Fastlæggelse af budgetrammen 

Udarbejdelse af lov, bekendtgørelse og vejledninger

Det nationale niveau 



EU

Nationalt

Lokalt 

Hierarkiet 



En forening, der repræsenterer én eller flere 
landdistriktskommuner med formålet at skabe 
udvikling og gøre det attraktivt at bo, bosætte og 
arbejde i landdistrikterne med udgangspunkt i CLLD 
(LEADER)

= forklaringen på, hvorfor vi skal stemme om 
geografien for partnerskabet, der søger om at blive 
LAG i 2023-2027.

Lokalt – Hvad er en LAG?



En almennyttig forening, der foruden sine medlemmer 
består af en bestyrelse bestående af repræsentanter 
for erhvervslivet, borgerne, foreningslivet samt 
kommunalt udpegede medlemmer og et 
regionsrådsmedlem = CLLD (lokale kræfter, lokalt 
kendskab)

I dag behandler vi alene spørgsmålet om, hvorvidt vi 
ønsker om at blive en LAG. Bestyrelsen vil blive valgt 
på den stiftende generalforsamling.

Lokalt - Hvad er en LAG? 



En LAG tildeles et årligt tilskud – heraf skal minimum 
80 pct. fordeles til projekter som bestyrelsen finder 
egnet til at skabe udvikling samt gør det attraktivt at 
bo, bosætte sig og arbejde i LAG’ens geografi.

Max 20 pct. kan benyttes til drift af LAG’en. Herunder 
aktiviteter og ansættelser som bestyrelsen finder 
relevant for at kunne fuldføre sit virke og formål.  

Hvad kan en LAG?



• Bestyrelsen udvælger projekter og aktiviteter på 
baggrund af en udviklingsstrategi. 

• Udviklingsstrategien udarbejdes af bestyrelsen
• Skal i høring hos kommunerne og regionen

• Godkendes af medlemmerne

• Endelig godkendelse af BPST (CAP-planen)

• Udviklingsstrategien kan i helt særlige tilfælde 
justeres, men der er ikke praksis for det. 

Hvad kan en LAG?



• På LAG-området er der en politisk aftale (Aftale om 
grøn omstilling af dansk landbrug fra 4. okt. 2021), 
hvor der er afsat 93 mio. kr. årligt i programperioden 
2023-2027. 

• 1.565.954 kr. pr. kommune årligt 

• 190.000 kr. til opstartsarbejdet, herunder udvikling af 
strategien. 

Økonomien



• Årligt tilsagn: 6,254 mio. kr. 
• Årlig bevillingsramme: 5,011 mio. kr.
• Forv. årlige kommunale tilskud: 4 x 0,075 mio. kr.
• Årlig driftsramme: 1,553 mio. kr.

• Konsekvensen ved at Lejre går sammen med 
Frederikssund. Vi kan med det kommunale tilskud 
opretholde sekretariatet, herunder to ansatte. 

Økonomien 
Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk 



Hvad er og hvad kan en LAG? 

Processen frem til den stiftende generalforsamling

De første retningsbestemmende opgaver 

Bestyrelsens ansvar

Udviklingsstrategien og bestyrelsens kompetencer 

En beslutning træffes på 
et oplyst grundlag! 



• Informationsmøde - varslet med 14 dage efter 
bekendtgørelsen træder i kraft (primo april)

• Interessetilkendegivelse – senest 1. juli til  BPST 
• BPST sagsbehandling – inden sommerferien hvis 

indsendt tidligt (godkendelse/afslag)
• Afholdelse af generalforsamling – varslet med 14 

dag, afholdes senest 31. august
• Dokumentation for foreningens oprettelse og 

ansøgning om 190.000 kr. – senest 14. oktober
• Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi (LUS) –

senest 14. november
• Indstillingsudvalg godkendelse af LUS – godkendelse 

tidligst i 2023
• Ansøgningsrunder åbner i februar - marts 2023
• Kurser 2023



Hvad er og hvad kan en LAG? 

Processen frem til den stiftende generalforsamling

De første retningsbestemmende opgaver 

Bestyrelsens ansvar

Udviklingsstrategien og bestyrelsens kompetencer 

En beslutning træffes på 
et oplyst grundlag! 



• Varsles senest 14 dage forinden 

Stiftende 
generalforsamling 

- 31. august 



• Sekretariatet har kompetencer til at påbegynde den 
nødvendige dataundersøgelse, der kan dokumentere 
nødvendigheden af udviklingsstrategiens indsatser.

• Sekretariatet i ”Gammel LAG” kan supportere 
bestyrelsen i den ”Nye LAG”, indtil stilling(erne) som 
koordinator i den ”Nye LAG” tiltrædes. 

• Vi stiller derfor også forslag om, at Stig Andersen fra 
sekretariatet bliver kontaktperson og tovholder frem 
til generalforsamlingen. Afstemning til sidst.

Forberedende arbejde til 
den kommende bestyrelse 



Hvad er og hvad kan en LAG? 

Processen frem til den stiftende generalforsamling

De første retningsbestemmende opgaver 

Bestyrelsens ansvar

Udviklingsstrategien og bestyrelsens kompetencer 

En beslutning træffes på 
et oplyst grundlag! 



• Generelt 
• Ansvaret for handlinger 

• Ansvaret er kollektivt 

• Demokratisk ansvar 

• Generalforsamlingen (øverste organ) 

• Vedtægter

• Forretningsorden

• Tavshedspligt og habilitet jf. Forvaltningsloven 

Bestyrelsesansvar 



• Unikt for LAG  
• Økonomisk ansvar over for EU via BPST

• Økonomisk ansvar over for kommunerne 

• Ansvar for udviklingsstrategien 

• Ansvar for anvendelse af tilskudsmidler 

• Læsebyrde

• Møder 

• Ambassadør 

Bestyrelsesansvar 



Hvad er og hvad kan en LAG? 

Processen frem til den stiftende generalforsamling

De første retningsbestemmende opgaver 

Bestyrelsens ansvar

Udviklingsstrategien og bestyrelsens kompetencer 

En beslutning træffes på 
et oplyst grundlag! 



• Den stiftende generalforsamling vælger den 
bestyrelse, som gives ansvar for at drive processen 
henimod at udarbejde den lokale udviklingsstrategi, 
der er hjemmelsgrundlaget for anvendelsen af 25 
mio. kr.

• Bestyrelsen gives mandat til fastsættelse af 
indsatsområder og afgrænsninger.

• Medlemmerne skal godkende strategien, og 
kommuner og region skal høres.

Udviklingsstrategien



• Ligebehandlingsprincippet 

• Proceduren for indstillingsmøder  

• Nye vinde blæser grønt og sundt!

Udviklingsstrategien
- bestyrelsens kompetencer



Dialogoplæg  med 

Simon Weber Marcussen 

Indehaver af Dansk Tang og medlem af 

Ungeklimarådet v. Klima-, Energi og 

Forsyningsministeriet.

Hvem er Simon? 

Hvorfor tror du, at LAG har bedt dig lave 

et oplæg? 

Hvis du kunne give et ungt og grønt råd 

til den kommende bestyrelse, hvad skulle 

det så være? 



Drøftelse i plenum 

Skal vi søge om at blive en LAG i perioden 2023-2027? 
Forslag: JA 

Hvilken geografi skal det partnerskab, der søger om at blive en 
LAG, have? Forslag: Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk

Hvem skal være kontaktperson i processen frem til den stiftende 
generalforsamling? Forslag: Stig Andersen 



• Antal stemmeberettigede: 64
• Afstemning ved håndsoprækning
• Afstemningsprincippet er simpelt flertal (dvs. 33) 
• Følgende spørgsmål vil blive stillet forsamlingen ud 

fra hvert afstemningspunkt. 
• Hvor mange stemmer imod forslaget? 

• Hvor mange stemmer blankt? 

• Hvor mange stemmer for? 

Afstemningsprocedure 



• Der er stillet forslag om, at der indgås partnerskab 
mellem Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk 
Kommune. 

• Hvis Lejre Kommune mod forventning ikke danner 
partnerskab med Frederikssund Kommune, så ønsker 
partnerskabet at fortsætte sammen med Lejre 
Kommune.  

Afstemning om geografi 



• Der stilles forslag om, at der udarbejdes en 
interessetilkendegivelse, der sendes til BPST hurtigst 
muligt og inden den 1. juli. 

Afstemning om fremsendelse 
af interessetilkendegivelse om 
at blive godkendt som en LAG 

i perioden 2023-2027



• Der stilles forslag om: Stig Andersen (Koordinator i 
LAG Midt-Nordvestsjælland)

Afstemning: Hvem skal 
være kontaktperson? 



• Interessetilkendegivelse – senest 1. juli til  BPST 
• BPST sagsbehandling – afklaring inden sommerferien ved 

hurtig indsendelse (godkendelse/afslag)
• Afholdelse af generalforsamling – varslet med 14 dage, 

afholdes senest 31. august
• Dokumentation for foreningens oprettelse og ansøgning om 

190.000 kr. – senest 14. oktober
• Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi (LUS) – senest 14. 

november
• Indstillingsudvalg godkendelse af LUS – godkendelse tidligst i 

2023
• Ansøgningsrunder åbner i februar - marts 2023
• Kurser 2023

Næste skridt



Afsluttende 
bemærkninger v. 
Flemming Larsen 


