
PRESSEMEDDELELSE – LAG MIDT-NORDVESTSJÆLLAND Jyderup d. 2. juni 2022 
Til fri afbenyttelse. 

 

 

3,2 mio. kr. i støtte til 11 projekter samt ekstra ansøgningsrunde med frist 1.8 

Bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland havde den store pengepung fremme tirsdag aften. 11 projekter fra 
årets anden ansøgningsrunde blev støttet med i alt 3,2 mio. kr. På trods af det pæne beløb forventes der at 
blive uddelt yderligere ca. 1 mio. kr., når der er en ekstraordinær runde med ansøgningsfrist 1. august. Hvis 
man vil påvirke, hvordan LAG’ens millioner skal fordeles de næste 5 år, er det stadig muligt at tilmelde sig den 
stiftende generalforsamling i den kommende LAG Nordvestsjælland, der foregår 8. juni i Svinninge. 

Det bobler med nye iværksætteridéer – særligt nordpå 

Bestyrelsen havde 16 ansøgninger at vælge imellem, da de skulle indstille nye projekter til LAG-støtte. ”Især i 
den nordlige del af vores store område bobler det med nye iværksætteridéer. Med 7 ud af 11 indstillinger løb 
Odsherred med hovedparten af pengene, og i flere projekter udgør lokale ressourcer selve forudsætningen, 
hvad enten vi taler fødevarer eller innovativ brug af naturen.”, fortæller formand Flemming E. Larsen og 
fortsætter: ”Balancen mellem erhverv og almennyttige projekter er næsten 50:50, og også denne gang er det 
virkelig landet og de mindre byer, der kommer med de nye idéer og initiativer. Det er dejligt at se det drive 
ude i vores landdistrikter, hvad enten vi taler små lokale iværksættere eller aktive lokale foreninger.” 

Bred vifte af formål støttes – bl.a. skovhaver, lokale fødevarer, tekstiliværksætteri, boulderklub og møller 

”De indstillede projekter viser, hvor bredt LAG-ordningen kan støtte. Vi støtter foreningsdrevne skovhaver i 
Viskinge, der forhåbentligt kan inspirere andre rundtomkring. Vi støtter lokal whisky- og tofuproduktion 
baseret på helt lokale fødevarer. En ny minigolfpark formidler 18 kendte og mindre kendte seværdigheder og 
giver en ekstra dimension til turismen i området. Med støtte til udstyr prøver vi også at udvikle tekstil som et 
iværksætterfelt med afsæt i det miljø og den viden, der allerede er skabt i flere andre LAG-støttede projekter. 
LAG handler nemlig også om at skabe synergier. I Nykøbing Sjælland giver vi en håndsrækning til en íldsjæl i 
starten af tyverne, der er ved at få stablet en boulderklub på benene (bouldering er indendørs klatring). 
Endelig støtter vi to møller, fordi de har formået at tænke ud over deres egen møllehat ved at indtænke unge, 
undervisning og overførsel af håndværktraditioner til yngre generationer i projektdesignet.” 

Ekstraordinær ansøgningsrunde med frist 1. august 2022 

LAG Midt-Nordvestsjælland havde oprindeligt kun to ansøgningsrunder i år. Men med lidt ekstra penge og en 
dispensation til at sende senere ind til Bolig- og Planstyrelsen annoncerer man nu en 3. ansøgningsrunde med 
frist 1. august. ”Vi ved godt, at det ikke er et optimalt tidspunkt”, fortsætter Flemming E. Larsen, ”men det er 
det muliges kunst. Vi forventer, at der vil være ca. 1 mio. kr. i puljen, og overvejer man at søge, vil jeg kraftigt 
opfordre til, at man søger vejledning hos LAG-koordinatorerne i løbet af juni, da muligheden for sparring i juli 
er stærkt begrænset.”, slutter Flemming E. Larsen. Der kan søges om støtte fra 100.000 kr. op til 600.000 kr. 

Stadig mulighed for at påvirke, hvem der skal fordele de næste 25 mio. LAG-kr. 

Den lokale aktionsgruppe fornyer sig med jævne mellemrum. Derfor skal der stiftes en ny LAG, der kommer til 
at stå for pengeuddelingen i perioden 2023-27. Det er endnu ikke for sent at påvirke, hvem der skal sidde i 
den nye bestyrelse ved at melde sig til generalforsamlingen på lag-midtnordvestsjaelland.dk/ny-lag 
Der skal vælges 12 bestyrelsesmedlemmer, 6 for 2 år, og 6 for 1 år. De kommer til at være drivkraften bag en 
ny lokal udviklingsstrategi, der vil sætte retningen for uddelingen af de godt 25 mio. kr., der forventes at være 
til rådighed for den nye LAG Nordvestsjælland over 5 år. 

Yderligere information 
Yderligere oplysning om LAG Midt-Nordvestsjælland kan fås hos: 
Formand Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56 
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Faktaboks 

De indstillede projekter er (støttebeløb samt beliggenhed, hvis det ikke fremgår af projekttitlen): 

Grøn dansk whiskeyproduktion med lokal kornforsyning (Vintre Møller) ........................................ 400.000 kr.  

MinigolfPark i Odsherred (Højby) ...................................................................................................... 400.000 kr.  

Ulstrup Mølle – fokus på kulturhistorie og bæredygtigt håndværk på tværs af generationer ......... 400.000 kr.  

Formidling og istandsættelse af Rørvig Mølle ................................................................................... 400.000 kr. 

Mårsø Aktivitetspark ......................................................................................................................... 300.000 kr.  

Odsherred Vand- og Åndedrætsterapi (Unnerød) ............................................................................ 300.000 kr.  

Odsherred Boulder Klub (Nykøbing Sjælland) ................................................................................... 300.000 kr.  

Viskinge Eventyrlige Skovhaver ......................................................................................................... 250.000 kr.  

Opskalering af eksisterende produktionsanlæg til tofu fra Odsherred (Hønsinge) .......................... 219.800 kr.  

Tekstiliværksætteri i Kunstkollektivet 8B (Unnerød) ........................................................................ 203.950 kr.  

Ørnberg Vinvogn (Sjællands Odde) ..................................................................................................... 69.177 kr.  

I alt .................................................................................................................................................. 3.242.927 kr. 
 

Vedlagt materiale 

 

Indstillede.jpg – Odsherred blev topscorer med hele 7 projekter, da LAG-bestyrelsen 31. maj indstillede i alt 
3,2 mio. kr. til 11 projekter. (To projekter i Unnerød på Egebjerg-halvøen ligger så tæt, at de ser ud som ét.) 

 


