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Høringssvar til LAG Fjordlandets 
udkast til udviklingsstrategi for 
2023-2027 

 

Region Hovedstaden modtog den 29. september 2022 LAG Fjordlandets ud-

kast til udviklingsstrategi for 2023-2027 i høring.  

Region Hovedstaden bifalder, at LAG Fjordlandet har nedsat sig som en tvær-

regional lokal aktionsgruppe med de udviklingsmuligheder på tværs af Region 

Hovedstaden og Region Sjælland, som aktionsgruppen gennem uddeling af 

midler kan bidrage med til lokalområdet. 

Visionen for LAG Fjordlandet er at styrke sammenhængen i området til gavn 

for borgere og virksomheder gennem bæredygtige fællesskaber og samarbej-

der.  

LAG Fjordlandet har i udkastet til udviklingsstrategi fokus på to overordnede 

tematikker: job og vækstskabende erhvervsudvikling og udvikling af landdi-

strikter med fokus på oplevelsesøkonomi og bosætning.  

Region Hovedstaden bemærker at aktiviteter indenfor vækst, erhvervsfremme 

og turisme, kan Region Hovedstaden grundet Lov om Erhvervsfremme §15 

stk. 2 ikke arbejde med. Region Hovedstaden har derfor ikke bemærkninger 

hertil.  

Det er Region Hovedstadens ambition at sikre det gode og sunde liv, hvor der 

er lige muligheder for alle borgere i hele regionen. Det er derfor vigtigt for Re-

gion Hovedstaden også at samarbejde lokalt om udfordringer, som går på 

tværs af regionen, især når det gælder attraktivitet og de grønne dagsordner.  

LAG Fjordlandet har i udkastet til udviklingsstrategien identificeret udfordringer 

for LAG området, som også er udviklingsdagsordner i Region Hovedstaden, 

herunder trafikinfrastruktur, bæredygtig energiproduktion og klimatilpasning. 

Region Hovedstaden opfordrer LAG Fjordlandet til at fokusere på, hvordan 

LAG Fjordlandet kan bidrage til at styrke udviklingen af lokale løsninger herpå, 
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da dette både vil styrke den regionale, nationale og internationale attraktivitet 

og interesse i LAG Fjordlandets geografi.  

Det er en ambition for Region Hovedstaden, at der er tilgængelige og attrak-

tive kulturtilbud i hele regionen, der bidrager til at styrke de lokale fællesska-

ber.  

Region Hovedstaden bemærker, at der er et stort fokus på attraktivitet i for-

hold til tiltrækning af turister i udkastet til udviklingsstrategi for LAG Fjordlan-

det. Region Hovedstaden opfordrer LAG Fjordlandet til også at have fokus på, 

hvordan mangfoldige kulturtilbud bidrager til attraktiviteten og sammenhængs-

kraften i lokalområdet for lokale beboere.  

I forlængelse heraf opfordrer Region Hovedstaden LAG Fjordlandet til at være 

opmærksom på udviklingen af Region Hovedstadens udviklingsstrategi for 

2024-2027, hvor den grønne, sammenhængende region er i fokus.  

 

 


