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1. Valg af dirigent og referent
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2. Introduktion til LEADER 
og lokale aktionsgrupper



LEADER, og lokale aktionsgrupper, er en metode til 
lokaldrevet udvikling i de danske og europæiske landdistrikter
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Metoden har sit afsæt i 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

Og den danske strategiske 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.



LEADERS 7 byggesten

Områdebaseret

Afgrænset til et bestemt område for at 

sikre den lokale forankring.

Partnerskab

Ansvaret lægges i et struktureret partnerskab i 

form af den lokale aktionsgruppe.

Udviklingsstrategi

Fokuseret lokal udvikling med afsæt i 

områdets styrker og udfordringer

Samarbejdsprojekter

LAG’erne kan understøtte, initiere og 

drive samarbejdsprojekter lokalt, 

national og tværnationalt.

Samarbejde mellem
partnerskaber

Der er over 3.100 LAG’er i EU, hvilket 

giver et kæmpe netværk for 

landdistriktsudvikling.

Tværsektoriel

Partnerskabet skal rumme både 

borgere, virksomheder, foreninger og 

offentlige myndigheder fra området.

Bottom up

Udviklingen drives nedefra af lokale eksperter.



Fokus i 2023-27

Områdebaseret

Afgrænset til et bestemt område for at 

sikre den lokale forankring.

Partnerskab

Ansvaret lægges i et struktureret partnerskab i 

form af den lokale aktionsgruppe.

Udviklingsstrategi

Fokuseret lokal udvikling med afsæt i 

områdets styrker og udfordringer

Samarbejdsprojekter

LAG’erne kan understøtte, initiere og 

drive samarbejdsprojekter lokalt, 

national og tværnationalt.

Samarbejde mellem
partnerskaber

Der er over 3.100 LAG’er i EU, hvilket 

giver et kæmpe netværk for 

landdistriktsudvikling.

Tværsektoriel

Partnerskabet skal rumme både 

borgere, virksomheder, foreninger og 

offentlige myndigheder fra området.

Bottom up

Udviklingen drives nedefra af lokale eksperter.



Den lokale 
aktionsgruppe

Formaliserer partnerskabs-elementet 

i LEADER. Ledes af en bestyrelse 

bestående af:

• Lokale borgere

• Virksomheder og erhvervsdrivende

• Foreninger

• Offentlige myndigheder



Koordinator

Den lokale aktionsgruppe skal sikre 

tilstrækkelig administrativ kapacitet til 

de forvaltnings-, overvågnings- og 

evalueringsopgaver, som 

aktionsgruppen skal varetage. 

Det sker ved at ansætte en 

koordinator, som kan vejlede 

projektansøgere og projektholdere, 

betjene bestyrelsen, skabe netværk og 

understøtte lokal udvikling, 

afrapportere til BPST og EU mv. 
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Forventet 
økonomi
BPST har oplyst at der er afsat 93 

mio. kr. årligt på landsplan til LAG, 

som fordeles ligeligt blandt de 57 

kommuner – ca. 1,56 mio. kr.

Dvs. en LAG dækkende Lejre og 

Frederikssund Kommuner vil have 

ca. 626.000 kr. årligt til drift og 

ca. 2,5 mio. kr. til uddeling til projekter. 
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Hvordan?

• Bolig- og Planstyrelsen (BPST) 

er delegeret myndighed

• De bestemmer processen som 

skitseres i bekendtgørelse

• Ingen penge uden deres 

godkendelse
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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
Inden

14. oktober 2022

5. maj 2022

Inden 14/11 eller 

31/12-2022

Tidligst i 

januar 2023



3. Beslutning om geografisk område 
for ny lokal aktionsgruppe
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4. Skal der ansøges om godkendelse 
som tilskudsberettiget lokal 
aktionsgruppe under den danske 
CAP-plan (LAG)
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5. Nedsættelse af arbejdsgruppe frem 
mod stiftende generalforsamling
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6. Eventuelt
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