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24. september 2022

Strategiseminar vedr. udarbejdelse af 

den lokale udviklingsstrategi

Dea Cordt Kragh



Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter

9.30-9.40 Velkommen 
9.40-10.00 Rammerne & kriterierne 
10.00-10.15 Strategi – hvad er det?
10.15-10.45 Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien
10.45-11.00 PAUSE
11.00-11.30 Beskrivelse af den lokale aktionsgruppe
11.30-12.00 Beskrivelse/analyse af området
12.00-12.45 FROKOST
12.45-13.45 Aktionsgruppens vurdering af de vigtigste lokale udfordringer og potentialer
13.45-14.00 Udviklingsstrategiens vision
14.00-14.15 PAUSE
14.15-14.45 Udviklingsstrategiens indsatsområder og mål
14.45-15.15 Aktionsgruppens egne prioriteringskriterier 
15.15-15.45 Udviklingsstrategiens målsætninger, mål for indsatsområder og aktiviteter
15.45-16.00 Afrunding
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LEADER 
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Samarbejde 
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Partnerskab
(lokal 
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”bottom-up”

Samarbejdsprojekter
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Lokal udviklingsstrategi

Skabelon findes på livogland.dk

Forordningsteksten: 

1) afgrænsning af det område og den befolkningssammensætning, som strategien dækker,

2) processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af strategien,

3) en analyse af udviklingsbehovet og potentialet i området, herunder en analyse af områdets styrker, 

svagheder, muligheder og trusler,

4) målsætningen for strategien, herunder målbare mål for resultater og tilknyttede planlagte aktioner,

5) en beskrivelse af strategiens forvaltnings- og kontrolordninger, der dokumenterer den lokale 

aktionsgruppes kapacitet til at gennemføre strategien, 

6) en finansieringsplan for strategien med oplysning om den planlagte tildeling fra de relevante fonde, og

7) aktionsgruppens egne prioriteringskriterier relateret til udviklingsstrategien for udvælgelse af 

projektansøgninger til tilskud.
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LAG

EU prioriterer lokalstyret udvikling gennem lokale aktionsgrupper

Den fælles europæiske landbrugsplan (CAP):

• Målsætning H: at fremme beskæftigelse, vækst, kønsligestilling, herunder kvinders 

deltagelse i landbruget, social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne, herunder 

cirkulær bioøkonomi og bæredygtigt skovbrug

Den danske CAP-plan: 

• Formålet med LAG-ordningen er at styrke den socioøkonomiske struktur og udvikling i 

landdistrikterne, både hvad angår erhvervsudvikling, rammevilkår, bæredygtig udvikling 

og grøn omstilling gennem LEADER-tilgangen. 

• Gennem ordningen understøttes en afbalanceret udvikling af landdistrikternes økonomi 

og levevilkår, inklusiv etablering af arbejdspladser og fastholdelse af beskæftigelsen i 

andre erhverv end landbruget.
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FLAG
Lokale aktionsgrupper i udpegede fiskeriområder

National ordning for fiskeriområdet i 2021 – 2023 – men i 2024-2027??

Etablering og udarbejdelse af udviklingsstrategi følger EU’s regler

Tag udgangspunkt i det, der står Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet: 

• Prioritet 3 – Bane vej for en bæredygtig blå økonomi i kyst-, ø- og indlandsområder og 

støtte til udvikling af fiskeri- og akvakulturafhængige lokalsamfund 

• Vækst og beskæftigelse

• Samarbejde og netværk

• Bosætning og beskæftigelse
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Hvad er vigtigt?

• Borgerinddragelse i processen med arbejdet med 

udviklingsstrategien – LEADER principperne om bottom-up

• Bestyrelsen kan vælge at indgå aftale med en konsulent til at 

gennemføre borgerinddragelsesprocessen og skrive selve 

strategien.

• Analyse af områdets potentialer og udfordringer

• Udarbejdelsen af selve udviklingsstrategien

• Høringsprocessen – ikke nødvendigvis politisk godkendelse i 

kommuner/regioner
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Indstillingsudvalg

Nedsættelse af indstillingsudvalg til godkendelse af udviklingsstrategier

• Det er et krav fra EU, at der skal nedsætte et udvalg til godkendelse af 

udviklingsstrategierne.

• Opgaven er at bistå Bolig- og Planstyrelsen med at vurdere om udviklingsstrategierne 

lever op til kravene, er realistiske og imødekommer lokale behov og udfordringer

• Sammensættes efter forordningens kriterier – myndigheder, interesseorganisationer, 

landdistriktsaktører og eksperter

• Udvalget er i gang med at blive nedsat



10

Godkendelse af strategien

Lokale udviklingsstrategier kan først godkendes efter 1. januar 2023

• Kan først godkendes i den ”rigtige” programperiode

• Opstarten er muliggjort af en Overgangsforordning

• De først indkomne strategier forventes godkendt primo 2023

• Herefter sender Bolig- og Planstyrelsen en godkendelse til aktionsgrupper, hvis 

udviklingsstrategi er godkendt. 

• Disse aktionsgrupper er herefter officielt at betragte som aktionsgrupper, der kan være 

en del af det kommende program.

• Hvis udviklingsstrategien ikke godkendes, kan aktionsgrupperne ikke få tilsagn til drift og 

en ramme til indstilling af projekter under EU-programmerne.
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Dokumentation, CVR, 

Nemkonto, 

anmodning om 

190.000 kr.
Enighed om grundlag 

for interessetilkende-

givelse

Inddragelse af 

partnerskab og 

udarbejdelse

Indstillingsudvalg, 

godkendelse og drift 

fra 2023

Informationsmøde

Stiftende general-

forsamling

Udviklingsstrategi

Godkendelse

Proces

Højreklik på slide og vælg ’Skjul 14. oktober 2022

1. juli 2022

14. november 2022
30. december 2022
20. februar 2023

Januar og marts 2023
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Igangsætning i 2023

Efter officiel godkendelse i januar / marts

Aktionsgruppe

• Ansættelse/engagement af koordinator

• Anmodning om udbetaling af driftsmidler

• Annoncering af ansøgningsrunder

• Hjemmeside skal være kørende så hurtigt som muligt, så ansøgningsrunder kan 

annonceres lokalt

Bolig- og Planstyrelsen

• Lovgrundlaget (bekendtgørelser) og vejledninger skal være på plads

• Lancering af nyt IT-system til brug for både ansøgninger og til drift af aktionsgrupper

• Afholdelse af kurser for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer til foråret 2023
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Klik for at redigere undertiteltypografien i 
masteren

Spørgsmål?Spørgsmål?

Højreklik på slide og vælg ’Skjul 



Tak for ordet

Morten Boye Hansen og Dea Cordt Kragh

Bolig- og Planstyrelsen

netvaerkscenter@bpst.dk

4171 7830


