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Erhverv og etablering af arbejdspladser

22 Almennyttige projekter der skaber
gode levevilkår
32 280 millioner kroner puljen. Erhvervsudvikling under LAG ordningen

Når udvikling sætter
spor
Landudvikling Slagelse har været igennem en stor og
spændende udvikling siden starten i 2007 og indtil nu i
2013, hvor den nuværende LAG ordning ophører.
Vores første fokus i Landudvikling Slagelse var på projekter i relation til at skabe udvikling i landområderne i Kommunen. I 2008 udvidede vi fokus og ordningen til også at
omfatte udviklingsprojekter inden for fiskerisektoren og
de kystnære områder i Slagelse kommune.
Da Landudvikling Slagelse i LAG sammenhæng har været
kategoriseret som ”Mellemkommune”, har det – for at
kunne gennemføre støtteordningen – været et krav, at
kommunen bevillingsmæssigt skulle matche bevillingerne
fra EU. Slagelse Kommune har gennem hele forløbet levet op til denne forudsætning, ligesom samarbejdet med
kommunen – byråd, udvalg og administration – har været
meget positivt og udviklende.
Bestyrelsen for Landudvikling Slagelse har – med enkelte
undtagelser – bestået af de samme personer gennem hele
perioden. Vi begyndte med at udarbejde en strategi og
definere indsatsområder som har været fastholdt gennem
hele forløbet i 2007-2013.
Strategien har haft fokus på støtte til nye virksomheder,
udviklingsprojekter i bestående virksomheder, samt andre tiltag af kulturel, turistmæssig og social art, og alle

projekter med det sigte, at sætte en lokal udvikling i gang,
”flytte noget og gøre en forskel”. Det har ligeledes været
en naturlig forudsætning, at vores sekretariat - ud over den
mere formelle del af sagsbehandlingen – har haft fokus på
at hjælpe ansøgere med de nødvendige papirgange, formuleringer samt oplysninger i øvrigt, hvilket har givet anledning til mange positive tilkendegivelser gennem årene.
De mange spændende projekter der er udviklet og godkendt i bestyrelsen gennem de 7 år, har vi fundet vigtige
at synliggøre gennem en kort beskrivelse af hvert enkelt
projekt. Dette både fordi de fortjener det, men også som
en inspirationskilde for andre, der går med tanker om et
udviklingsprojekt, idet en ny støtteordning vil blive igangsat fra 2014-2020.
Som afslutning på periode 2007-13 har bestyrelsen ydermere netop iværksat en evaluering af hele perioden i
samarbejde med Syddansk Universitet i Slagelse. Evalueringen forventes offentliggjort primo januar 2014. Alle
projekter er båret frem af lokale iværksættere, ildsjæle og
andre der har haft en målsætning om at gøre en forskel i
landdistrikterne og de kystnære områder i Slagelse Kommune.
Dette er baggrunden for udgivelsen dette skrift.
God fornøjelse.
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Erhverv og etablering af
arbejdspladser
Landudvikling Slagelses udviklingsstrategi lægger vægt på erhvervsudvikling i landdistriktet, for erhvervsog iværksætterkultur er vigtig for en
fortsat udvikling af landdistrikterne.
Derfor støttes projekter der fremmer
iværksætterkultur, netværk imellem
virksomheder og udvikling af nye produkter eller virksomhedsformer.

traktivt for erhvervsaktive familier at
slå sig ned i områderne uden for byerne.

vikling, primært indenfor fiskeriet og
dennes udøvere, samt de bagved liggende industrier.

I udviklingsstrategien for 2007 – 2013
har de otte nedenstående strategiske
indsatsområder været bærende for
vurdering af projektidéer og tildeling
af midler.

Etablering af mindre produktions,- og
servicevirksomheder med direkte forbindelse til fiskerisektoren, men også
for andre virksomheder i havnen

Der skal være flere iværksættere og
lokale arbejdspladser i landdistrikterne, så befolkningen ikke flytter væk.
Det overordnede mål er at øge antallet af lokale arbejdspladser i landdistrikterne.

Erhvervsudvikling indenfor kultur, fritid og turisme.

Formålet er at styrke erhvervsstrukturen i landdistrikterne og i høj grad
at få bosætning og arbejdspladser til
at hænge sammen, så det bliver at-

Fremme af iværksætterkulturen.

Etablerings- og udviklingsprojekter i
mindre produktions- og service virksomheder.

Udvikling af nye erhverv indenfor fødevareområdet, specielt med fokus
på fiskerisektoren
Projekter der har fokus på koordineringstiltag for havnene og mellem
havnene, med hovedformål at effektivisere, forenkle og udvikle hele indsatsen og arbejdsgangene

Nye erhverv indenfor fødevarer.
Projekter der fremmer erhvervsud-
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Natur aktivitets og oplevelsescenter
Gerlev Idrætshøjskole
Landudvikling Slagelse har givet
støtte til en første fase af Gerlev
Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole.
Formålet med projektet har været,
at støtte udviklingen af Gerlev Parkerne som et fyrtårnsprojekt i Slagelse
Kommune.
Projektet har skabt et aktivt centrum
for Slagelse Kommune og hele regionen, der samtidig fungerer som et
nationalt eksperimentarium for frem-

tidens idræts- og legelandskaber.
Dette skabes ved at videreudvikle
Gerlev Parkerne i synergi med de allerede eksisterende anlæg/aktiviteter
på idrætshøjskolen og legeparken.
Et samspil mellem Gerlev Legepark
og eksisterende attraktioner vil styrke Slagelse Kommunes profil som
en vækstkommune. Tilsvarende
vil udviklingen af Gerlev legepark
i forbindelse med idrætshøjskolen

fremstå som et markant eksempel
på sammenhæng mellem sundhed,
uddannelse, forskning og oplevelsesøkonomi i Region Sjælland.

Fakta
Projektsum:		

1.364.079

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

272.500
272.500
819.079

Status:			

Afsluttet

Forbedring af arbejdsvilkår ved bundgarnsfiskeri
Fisker Gunner Nielsen
Der er bevilget støtte fra fiskeriudviklingspuljen til faciliteter, der skal
minimere tunge løft i forbindelse
med bundgarnsfiskeri, hvilket vil forbedre det fysiske arbejdsmiljø.

Der er anskaffet og tilpasset en optager af fisk fra båd og til kaj, hvortil der
er en transportør til flytning og sortering af fisken. Der er ligeledes lavet
en anordning til at transportere net.

Fakta
Projektsum:		

189.500

FLAG:			
Privat finansiering:

75.800
113.700

Status:			

Afsluttet
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Lokalt fødevarenetværk
Slagelse Erhvervsråd
Landudvikling Slagelse har givet støtte til opstart af et lokalt fødevarenetværk i Slagelse kommune. Formålet
med projektet var at danne et lokalt
netværk af fødevarevirksomheder
under Regional Madkultur Sjælland
i Slagelse kommune. Netværket skal
støtte op om udviklingen og synliggørelsen af de kulinariske oplevelser
i Slagelse Kommune. Netværket startede med et marked der promoverede de lokale fødevarer.
Der er nu etableret et fødevarenetværk i Slagelse og der er efterføl-

gende afholdt markedsdage under
Slagelse Festuge siden opstarten.
Der har været arbejdet med synliggørelsen af netværket samt de deltagende fødevarevirksomheder, hvilket har sat netværket på landkortet i
kommunen, og der er en basis for et
videre markedsføringsarbejde fremover. Der er arbejdet på, at styrke
udviklingen i de små fødevarevirksomheder og synliggøre lokalt producerede kvalitetsfødevarer, som er
produceret af lokale råvarer og ofte
efter lokale traditioner.

Fakta
Projektsum:		

234.734

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

64.551
52.815
117.367

Status:			

Afsluttet

Liv på godset
Gyldenholm gods
Projektet omhandler istandsættelse
og udnyttelse af de historiske bygninger på Gyldenholm gods til nye erhvervsformål. Det første af en række
tiltag i den forbindelse er indgåelse af
en seks årig lejekontrakt med firmaet

Conferencecampus, der lejer hovedbygningen og omgivelserne.
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til renoveringen af den gamle
hovedbygning, således den kan ska-

be rammerne for nye erhvervsaktiviteter. Det er lykkedes at skabe en harmonisk istandsættelse af en gammel
fredet bygning, og rammerne for at
drive virksomheden er opfyldt.

Fakta
Projektsum:		

1.253.000

LAG:			
Off. medfinansiering
Privat finansiering:

275.000
225.000
753.000

Status:			

Afsluttet
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Projekt PodWalk og PodDrive
Slagelse Turistråd
Slagelse turistråd fik støtte til en applikation til mobiltelefon, hvor det
er muligt, at få en individuelt guidet
tur rundt til seværdigheder i Slagelse
kommune. Idéen tager udgangspunkt i, at man som turist skal kunne
få sin oplevelse af et område eller en
seværdighed/attraktion udvidet ved
at få præsenteret stedets baggrund,
myte eller historie af sin helt egen
lokale guide, lige præcis når og hvor

det passer én selv. Som det er oftest,
er formidling af oplevelser generelt
begrænset til højsæsonen om sommeren.
Løsningen er guidede ture som lydfiler, hvor en understøttende fortælling til hvert ophold på ruten er med
til at skabe oplevelsen af en tematiseret historie, som udspiller sig lige
dér, hvor man er. Lydfilerne er tænkt

som downloads til mobiltelefoner og
MP3-spillere.

Fakta
Projektsum:		

430.281

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

121.000
99.000
210.281

Status:			

Afsluttet

Kunstnet Slagelse
Kunstnet Slagelse
Landudvikling Slagelse har givet
støtte til etableringen af et netværk
blandt lokale kunstnere til fælles markedsføring, videndeling og skabelse
af nye aktiviteter.
Formålet med projektet var at styrke
de lokale kunsthåndværkere ved at
danne et netværk mellem disse. Netværket vil kunne profilere Slagelse

Kommune igennem den lokale kunst.
I dette projekt har det været målet at
skabe en sammenhængskraft imellem kunstnerne og at samle erfaringer fra andre netværk i Danmark
og Europa. På baggrund af de indsamlede erfaringer er der dannet en
forening og en plan for en fremtidig
udvikling af netværket og virksomhederne samt en profilering af Slagelse

som et interessant område at besøge
for at se og købe kunst og kunsthåndværk. Der er udarbejdet et fælles
markedsføringsmateriale til profillering af netværket.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:
Status:			

153.790
21.338
84.852
47.600
Afsluttet
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Borreby Teater
Borreby teater
Projektet Borreby Teater har skabt et
teater i en række af de fredede og bevaringsværdige bygninger i avlsgården. Målet var at sikre bevaringen af
det karakterfulde anlæg gennem en
ny funktion, der gør Borreby til landsdelens kulturdynamo, og Danmarks
eneste permanente Herreborgsteater.
Visionen var, at det spektakulære anlæg med den helt særlige stemning
bevares og udvikles. Ved at placere
nye kulturelle funktioner og skabe
nyt liv i de ubenyttede bygninger gives herreborgens unikke bygning og
kulturmiljø ny betydning. Borreby
Teater er blevet Danmarks eneste
permanente Herreborgsteater, og er
nu stedet, hvor oplevelsen af herregårdskultur, kulturarv og teater går
op i en højere enhed. Fundamentet
for Borreby Teater er forestillinger
med folkelige appel. Store spektakulære opsætninger af klassikere
og nye produktioner, f.eks. musicals

som skaber grundlag for en langsigtet udvikling af stedets kunstneriske
profil og renommé.
Borreby vil med afsæt i sin store tiltrækningskraft på kunstnere, frivillige og besøgende fortsætte udviklingen som kulturel magnet. Borreby
kan på grund af det fantastiske kulturmiljø og godsets store gæstfrihed
tiltrække kunstnere på favorable vilkår. Oplevelsen af at udfolde og opholde sig i herreborgens unikke rammer er central for såvel kunstnere
som frivillige. Borreby Teater satser
på talentudvikling, og vil fungere som
lokalområdets kulturelle løftestang.
Sideløbende med forestillinger og
koncerter tilbydes undervisning i teater, musik og dans. Borreby Teater vil
på den måde være med til at opfylde
Landudvikling Slagelses udviklingsstrategi om at skabe sammenhæng
mellem by og land, fremme frivillig
og professionel kunst samt skabe
nye muligheder for børn og unge.

Borreby Teater havde officiel indvielse d. 19. april 2012 med musicalen
Jekyll and Hyde. H.K.H prins Henrik
foretog den officielle åbning af teateret, og overværede sammen med de
over 400 gæster præmieren på musicalen. Efter intensiteten at dømme
på den stående applaus, var de nye
rammer for teater og musicalen en
bragende succes.

Fakta
Projektsum:		

2.100.900

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

550.000
450.000
1.100.900

Status:			

Afsluttet
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Kunsterlavet KIT
Kunsterlavet KIT
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til Kunsterlavet KIT. Det er projektets formål - gennem etablering
af værkstedsmuligheder og fællessekretariat for professionelle kunstnere, kunsthåndværkere og designere
– at skabe liv i og udvikle Skælskørs
bymidte.

Arbejdsvilkårene for danske kunsthåndværkere og designere er vanskelige, for det er omkostningsfuldt at
etablere sig og svært at skabe en forretning, der samtidig rummer plads
til kunstnerisk, kreativ udfordring og
innovation. Butikserhvervet i de mindre byer, blandt andet Skælskør, har
samtidig vanskelige forhold. De små
erhvervsdrivende må mange steder
se sig udkonkurreret af supermarkeder og større butikscentre i nærliggende byer og resultatet er tomme
butikker og en nærliggende risiko
for, at detailhandelen stagnerer eller
i værste fald uddør.

Idéen bygger på at se mulighederne i
disse to problemstillinger. De tomme
butikker giver mulighed for at kunstnere, kunsthåndværkere og designere kan etablere sig i bymidten, og
aktiviteterne fra kunstnere og designere sikrer i samspil med de øvrige
butikker en levende handels- og
oplevelsesgade fremover. Foreningen opretter et sekretariat der skal
bistå med b.la. opsøgende arbejde til
kunstnerne om mulighederne for at
etablere sig i Skælskør og formidling
af etableringshjælp samt markedsføring og eventkoordinering.

Det forventes, at Kunstnerlavet KIT
efter 5 år har formået at etablere sig
som institution både i lokalmiljøet og
i kunstnerverdenen.

Fakta
Projektsum:		

1.088.842

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

346.500
283.500
458.842

Status:			

Afsluttet

Målgruppen er professionelle kunstnere, designere, kunsthåndværkere
og andre professionelle kreative, der
endnu ikke har etableret sig med
egen virksomhed, eller etablerede
kunstnere, som ønsker at flytte
deres virksomhed væk fra storbyen
og samtidig indgå i et kunstnerisk
fællesskab.
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Etablering af økologisk mejeri
Martin Borre Nielsen
Formålet med projektet er at etablere et mindre økologisk mejeri. Grundlaget for virksomheden er en lokal
produktion og salg af økologiske nicheprodukter baseret på ko-, gedeog fåremælk. Råvarerne søges leveret i samarbejde med nuværende og
kommende lokale økologiske og biodynamiske producenter og produkterne afsættes både lokalt og i resten

af landet til udvalgte virksomheder.
Produkterne er inspireret af ansøgers
faglige viden kombineret med lysten
til at arbejde med bæredygtige råvarer og kundernes krav til kvalitet.
Efter etablering vil mejeriet flere
dage om ugen indveje frisk rå mælk.
Mælken forarbejdes til produkter
som b.la smør der sælges i lokale,

regionale eller nationale butikker,
kæder og kan leveres en gros i større
byer i Danmark.

Fakta
Projektsum:		

371.461

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

74.292
74.292
222.877

Status:			

I gang

Teknologiudvikling Hashøj Biogas
Hashøj Biogas
Landudvikling Slagelse har givet støtte til et udviklingsprojekt på Hashøj
Biogasanlæg. Projektet har opgraderet processen således, at biogassen
får ca. samme brændværdi som naturgas. Dette gøres ved at fjerne CO2
fra biogassen, således at den kun indeholder ren metan. Dette vil føre til
nye afsætningsmuligheder for gassen
og derved nye udviklingsmuligheder
samt nye mulige arbejdspladser hos
biogasanlægget. Projektet er støttet
af Landudvikling Slagelse, da projektet gør, at der kan skabes et antal nye
arbejdspladser på biogasanlægget.

Anlægget er den første del af en større udbygning af Hashøj Biogas, der
skal sikre Hashøj biogas afsætningsmuligheder, da den forædlede gas vil
kunne indgå til transportformål. Man
kunne tænke sig i en ikke fjern fremtid, at busser eller skraldebiler kørte
på biogas, hvilket er teknisk muligt,
og det er ikke dyrt at omdanne motorerne til at køre på gas. Når afsætningsmulighederne er på plads, har
Hashøj Biogas planer om en udbygning af anlægget i størrelsesorden 20
mio. kr. Dette vil skabe ca. 2-3 lokale
arbejdspladser, samt en god grobund

for diverse underleverandører. Der er
således tale om at sikre Hashøj Biogas
i fremtiden, ved at tilføje endnu en afsætningskanal af gassen. Det vil sikre,
at anlægget kan spille en afgørende
rolle i energiforsyningen fremover
samt gøre det til en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække god og kvalificeret arbejdskraft.

Fakta
Projektsum:		

1.087.644

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

239.281
195.775
652.588

Status:			

Afsluttet
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kaffefilter til stempelkander
Innofors
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til et iværksætterprojekt, hvor
der er etableret produktion i en ledig
bygning på en landejendom. Projektets hovedformål er at indkøbe maskine, og opstarte produktionen af et
kaffefilter til stempelkande samt opstarte salg og markedsføring af kaffefiltret. Perspektivet i projektet var,
at der oprettes nye arbejdspladser på
landet i forbindelse med produktionen og behandlingen af kaffefiltrene.
Ideen opstod, fordi opfinderne ikke

selv drikker kaffe og som følge deraf
ikke har en kaffemaskine i køkkenet.
Alternativet har været en stempelkande, når der servereres kaffe for
gæster. Ulempen ved stempelkanden
er dog, at under brygningen kommer der en lille smule kaffegrums i
den drikkeklare kaffe. Derudover er
kanden upraktisk at rengøre efter
brug, da kaffebønnerne ligger løst i
bunden af kanden. Det var på denne
måde, at ideen om at komme et filter
ned i kanden opstod. Denne ide blev

udviklet til et færdigt produkt, som
nu er i produktion.

Fakta
Projektsum:		

423.621

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

93.196
76.251
254.174

Status:			

Afsluttet

CampBoat
Martin Christian Nielsen
Landudvikling Slagelse har støttet
iværksætterprojektet
CampBoat,
hvor der udvikles en prototype på en
kombination af en campingvogn og
en båd. Det er meningen, at en produktion af disse både vil skabe lokale
arbejdspladser i forbindelse med tilpasning og indretning efter specifikke kundeønsker.
CampBoat’en skal i første omgang
sælges til campingpladser, som skal

bruge dem til udlejning. Derfor er
der meget høje krav til kvalitet og sikkerhed. Da CampBoat’en kan bruges
både på land og i vandet, bliver den
fra myndighedernes side betragtet
som en båd. Den skal derfor godkendes på lige fod med andre både, efter
skrappe EU standarter. Den vil blive
godkendt i kategori C, der bl.a. betyder at den må sejle i beskyttet farvand. CampBoat’en er bygget som en
almindelig båd. Siderne, bunden og

taget er opbygget i glasfiber, som er
isoleret, så den kan udlejes hele året.
Den vil indvendig ligne en lækker sejlbåd for at skabe en maritim stemning.
Under gulvet er der en lille ”kælder”.
Den vil indeholde vandtank, toilet /
afløbstank, batterier, vandtætte rum
og stuverum til udstyr mm.

Fakta
Projektsum:		

851.040

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

171.908
171.908
507.224

Status:			

I gang
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Fødeklinikken Mind Your Body
Louise Zielinski
Fødeklinikken Mind Your Body har
fået støtte til udvidelse af forrretningen med etableringen af fødestue.

Fødeklinikken opfylder et stort og
stadig stigende behov for nærvær,
tryghed, ”kendt jordemoder” og kontinuitet i graviditet, fødsel og i barselsperiode. Behovet og efterspørgslen for en privat fødeklinik i området
er stort, da familierne i øjeblikket skal
køre til enten Roskilde, Holbæk eller
Næstved Sygehuse for at føde deres

børn. Dette medfører stor utryghed,
angst og dårlige fødselsforløb.
Der er et marked for privat jordemoderhjælp og fødeklinik. Slagelse
Sygehus har fået nedlagt deres
fødeafdeling, hvorfor de gravide/
fødende skal køre op mod 100 km.
For at konsultere en jordemoder eller føde. En fødeklinik i Slagelse vil
trække kunder fra hele regionen og
specielt fra landdistriktet, da familier
der er bosat der, oplever en ekstra

lang distance til en fødeafdeling på
sygehusene.

Fakta
Projektsum:		

249.994

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

62.500
62.500
124.994

Status:			

Afsluttet

PUSAT forretningsudvidelse
PUSAT ApS
Landudvikling Slagelse har støttet
udvidelsen af virksomheden PUSAT
fra at være et enkelmandsfirma til en
procesvirksomhed med flere ansatte.

Pusat ApS fremstiller en kebab robot,
som skærer kebabkød fuldt automatisk. Robotten er verdens første og
største af dens art. Robotten er fremstillet til fabrikker der beskæftiger
sig med færdigskåret kebab kød, som
vi kender i dag fra frostdisken i supermarkeder.

Projektets formål er at etablere en
produktionsvirksomhed i en tom
landbrugsbygning uden for Slagelse.
Dette kræver nogle ombygninger af
gulve og døre samt tilførsel af yderligere maskiner. Der bygges yderligere kontorfaciliteter samt kantine
og badfaciliteter til de ansatte.
Projektet skal gøre det muligt, at Pusat vokser fra en enmandsvirksomhed i et utilsvarende værksted til
en egentlig produktionsvirksomhed

med 5-7 mand i opstarten. Projektets succesmål er, at produktionshal
og kontorfaciliteter etableres, at der
indkøbes maskiner og værktøj til
yderligere 5 produktionsfolk, og at
der ansættes folk til produktion og
administration.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:
Status:			

1.370.000
247.500
247.500
875.000
I gang
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Autocamperplads
Storebælt Camping og Feriecenter I/S
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til etableringen af en autocamperplads tæt ved Storebælts Camping og betalingsanlægget ved Storebæltsbroen. Der har igennem lang tid
været et stigende problem med ulovlige overnatninger i autocampere på
områdets private parkeringspladser
og i naturområdet. Etableringen af
en autocamperplads gør det muligt
at organisere overnatning i autocampere på et tilegnet område med til-

hørende affaldsgård. Området er afskærmet af hegn, der i højere grad vil
sikre brugerne mod natlige ubudne
”gæster”, hvilket i dag er en reel problemstilling. Passage ind og ud sker
ved en betalingsbom, som man kender det fra parkeringshuse.
Projektet vil give Storebælt Camping og Feriecenter et yderligere
forretningsområde, der tilmed er i
vækst. Projektet vil gøre det muligt,

at ansætte to yderligere personer, til
varetagelse af driften af autocamperpladsen.

Fakta
Projektsum:		

901.000

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

145.500
145.500
610.000

Status:			

Afsluttet

Blomstermarked/Nyudvikling på Gartneriet Spiren
Gartneriet Spiren
Gartneriet Spiren har modtaget støtte til et udviklingsprojekt, hvor der
skabes et spændende miljø og marked for andre blomstersorter, end de
gængse på markedet.

Det er samtidig formålet - gennem
opbygning af et lokale i tilknytning
til drivhuset - at yde løbende råd
og vejledning, men også afholde
foredrag, events samt andre aktiviteter, der skal fremme viden om

planterne og behandling af disse.
Endelig er det formålet gennem
ovennævnte aktiviteter at tiltrække
borgere fra hele kommunen samt turister fra ind- og udland til oplevelser
i det Sydvestsjællandske landdistrikt.

Den effekt der kommer ud af projektet, vil primært være en kraftig
forøgelse af interesserede besøgende. Herudover vil den direkte
rådgivning/ skabelse af events, mv.

medvirke til forøgelse af interessen fra udefra kommende grupper,
herunder forøgelse af turistantallet i
Kommunen.

Fakta
Projektsum:		

483.880

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

116.441
116.441
250.998

Status:			

I gang
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Under Hatten
Op med Håret
Formålet med projektet er at sætte
en lokal udvikling i gang med aktiviteter, der har sit udspring og base i et
tidligere missionshus i Korsør. I disse
spændende og anderledes omgivelser etableres et ”folkets hus” der for
lokalområdet bliver stedet, hvor en
række faste arrangementer, events,
udstillinger med mere kan finde sted.
Der tænkes i den forbindelse bl.a. på
foredrag, møder, revy, maleriudstil-

linger, ungdoms events, musikaftener, arrangementer for ældre i området, samt andre arrangementer.
Fremtidsperspektivet for huset ”Under hatten”, er at kunne bidrage til
mangfoldigheden af tilbud og muligheder i Korsørs bymidte, et kulturelt knudepunkt med Verdens
ældste biografteater overfor, samt
”Storebæltshallen” i baghaven.

Fakta
Projektsum:		

624.000

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

77.700
77.700
468.600

Status:			

I gang

Fødevareruter i et oplevelsesperspektiv
Landudvikling Slagelse
Landudvikling Slagelse har søgt og
fået bevilget tilsagn til et projekt,
der skal skabe en fælles platform for
indsatsen med fremme af fødevareproduktion og fødevareoplevelser
i Kommunen, herunder at sikre en
sammenhæng, så indsatsen bliver
mere forbrugerfikseret.
I den forbindelse bringes alle interessenter sammen, og der skabes en
helhed og sammenhæng gennem en
koordineret indsats omkring events,
oplevelser og andre aktiviteter.

Projektet vil have udviklet og implementeret 5 færdige fødevareruter
som oplevelsesøkonomi og –turisme,
samt aktiviteter i ”Smagshuset” i fuld
skala. med tematiserede events og
aktiviteter i øvrigt rettet mod lokale
råvarer og deres anvendelse.

Endelig er formålet at udvikle og
iværksætte aktiviteter, der kan skabe
fornyelse i fødevareaktiviteterne lokalt. Dette gøres i samarbejde med
andre projekter i EU gennem et
transnationalt netværk.

En række projekter indenfor fødevarer, sund mad, mv. er udviklet af forskellige aktører, herunder bl.a projekter om netværksaktiviteter, Spis
lokalt, Spis og (op)lev, muslinge- og
tangproduktion, food - events, mv. På
baggrund af de mange forskellige udmærkede aktiviteter der er iværksat
omkring fødevarer i kommunen, er
der behov for at skabe en tværgående sammenhæng mellem aktiviteter,
ressourceudvikling, markedsføringstiltag, mv, uden at påvirke det enkelte
individuelle projekt.

Fakta
Projektsum:		

348.000

LAG:			
Slagelse kommune:

174.000
174.000

Status:			

I gang
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Udvikling af bæredygtig energiskabende kvægstald
Henrik Terkelsen
Det primære mål med dette projekt,
er at udvikle en ny staldtype, der er
bæredygtig,
ressourcebesparende
og energiskabende. Det bæredygtige
forhold ligger i, at staldens hovedkonstruktion etableres ved anvendelse af lokalt fældet træ, hvorved
der ikke kræves forbrug af energi til
lange transporter af materialer, som
tilfældet er ved anvendelse af stål
som i de traditionelle staldes hovedkonstruktion. Til sin tid kan træ nemt
genbruges, og træ nedbrydes nemt af
naturen på brugsstedet. Træbyggeri
er en del af fremtidens energieffektive byggeri.
Stalden bliver udført som en form for
”rumgitter-spærskonstruktion”, dvs.
en konstruktion bestående af planker samlet i en gitterstruktur, udviklet med anvendelse af et minimum af

materialer. Konstruktionen er nem at
opføre, dels fordi den samles af lette
bærbare planker, og fordi konstruktionen i sektioner nemt rejses på plads
ved hjælp af en traktor, da vægten er
minimaliseret, hvilket gør den ideel
til selvbyg.

Stalden placeres med sydvendt
tagfald, så der kan etableres både
solvarmeanlæg og solcelleanlæg.
Solvarmeanlægget skal fungere i
sammenhæng med et dybstrøelsesvarmeanlæg, idet der et ”jordvarmeanlæg” under staldens løsdrift områder med dybstrøelse, hvor der i den
nuværende stald er målt temperaturer på 29 grader, Dette minimerer behovet for pumper og kompressorer
for at skabe den nødvendige brugsvandstemperatur. Herved kommer
de to anlæg til at supplere hinanden,

idet solvarmeanlægget af naturlige
årsager fungerer bedst i sommerhalvåret, mens dybstrøelsesanlægget
alene fungerer i vinterhalvåret, hvor
der er ammekøer og kalve i stalden.
Projektet indeholder en formidlende
fase, hvor erfaringerne fra byggeriet
kan videregives, således at der på
grundlag af dette projekt forhåbentligt kan blive opført mange tilsvarende stald- og halbyggerier.

Fakta
Projektsum:		

1.953.000

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

294.300
294.300
1.365.000

Status:			

I gang
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Vegetationsbakker
Nykilde ApS
Nykilde har modtaget støtte til udarbejdelsen af et nyt produkt til anlæggelse af grønne tage. I samarbejde
med en tysk samarbejdspartner blev
en skumgumibakke af genbrugsskumgummirester udviklet og afprøvet i produktionen hos Nykilde.
Skumgummibakken VegBlock blev
introduceret på Have & Lanskab
messen i Slagelse i august 2011 og
sat i produktion i efteråret 2011. Ud
over udvikling af ny form for færdig
beplantning har Nykilde haft et stort
ønske om at forbedre arbejdsmiljøet

i i virksomheden for at undgå/minimere tunge løft og hårdt nedslidende
manuelt arbejde. Det lykkedes med
det nye produkt VegBlock, hvor anlægsarbejdet blev delvist mekaniseret.
Nykildes nye produkt blev modtaget
meget positivt af kunderne og giver
mulighed for fremtidig udvidelse af
produktionen og åbner for nye eksportmuligheder. Produktet VegBlock
bidrager til skabelse af flere grønne
bymiljøer de steder som før var svært

Den Digitale Dimension

tilgængelige med andre teknikker/
koncepter. Produktet er nyskabende
og korrekt timet i forhold til debatten
i kommunerne om lokal afledning af
regnvand.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:
Status:			

110.390
19.307
19.307
71.776
Afsluttet

Henrik Troelsen og Benny Forsberg Jensen
Landudvikling Slagelse har givet
støtte til udviklingen af et nyt forretningsområde hos ”Værk – Sted”.
I løbet af projektperioden etableres
”Den Digitale Dimension” (DDD), der
er et digitalt 3D-værksted, bestående
af en 3D-printer samt to professionelle computerarbejdspladser med
software til 3D-tegning, modellering,
rendering og animation. DDD placeres i ”Værk – Sted”, et skulptur- og restaurerings-værksted, med speciale i
traditionelle stenbearbejdnings- og

metalstøbnings-teknikker, etableret
af billedhuggerne Henrik Troelsen
og Benny Forsberg Jensen i Skælskør.

DDD kan producere modeller, prototyper, egentlige skulpturelle værker
og præsentationsmaterialer, samt tilbyde bistand i design- og udviklingsfasen for lokale mikrovirksomheder
indenfor traditionel produktion,
såvel som for kunstnere, designere,
kunsthåndværkere, arkitekter og
andre , som ikke enkeltvis kan over-

komme, eller har kompetencer til,
at følge med i denne del af teknologiudviklingen og endnu mindre,
at inddrage disse teknikker i deres
produktion og strategiske udvikling..
Desuden kan 3D teknikkerne inddrages i forbindelse med restaurering og
reparation af historiske bygningselementer og monumenter.

Fakta
Projektsum:		

436.294

LAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:

109.074
109.074
218.146

Status:			

I gang
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Fødevarer til lokalområdet –Fra producent til forbruger
Landudvikling Slagelse
Landudvikling Slagelse har afsat
midler til et erhvervsfremmeprojekt.
Formålet er at øge den lokale afsætning og forbrug af lokalt producerede fødevarer. Det sikres gennem en
etableret organisation til opbygning
og styring af leverandører og aftagere. Her skal der udvikles de nødvendige logistik- og distributionssystemer i lokalområdet til formidling og
salg af lokalt producerede produkter.
Projektet styres af Landudvikling Slagelse for at sikre en bred berøringsflade samt lokalt engagement og or-

ganiseres med en arbejdsgruppe fra
foreningen ”Spis lokalt”, som vil være
den primære aktør i hele udviklingsog implementeringsdelen.

Projektet har udspring i Skælskør,
men skal udvikle sig ud i hele kommunen, hvorved det sikres, at der
skabes en fælles platform for de aktiviteter, der handler om udvikling af
lokalt producerede fødevarer. Endvidere vil udvikling og implementering
af distributionssystemet og de nødvendige logistikfunktioner bevirke,
at varer produceret i lokalområdet

kan samles, behandles og distribueres til aftagerne.

Fakta
Projektsum:		

556.897

LAG:			
Slagelse kommune:

278.449
278.448

Status:			

I gang

Elstandere på Omø Havn
Fonden for Omø Lystbådehavn
Der er givet støtte til etableringen af
el standere på Omø havn, da der er
mangelfuld strømforsyning på broerne, hvilket især mærkes i sommerhalvåret. El standerne skal tilkobles
det eksisterende betalingssystem for
havnens brugere. Ligeledes skal campingpladsens el standere udskiftes til
samme model som i havnen, da forsyningen der også er utilstrækkelig.

Da el forsyningen til lystbådene er
utilstrækkelig, ser man i højsæsonen
elstandere med mange forlængerkabler, der alle trækker på samme
stander hvilket ikke er er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derudover
mangler der afregning for strømmen,
hvilket gør, at havnen mister indtægter på den strøm der leveres i lystbådehavnen.

Det forventes, at de nye el standere
vil ses som et løft af den service der
tilbydes i Omø havn, og at investeringen vil være med til at realisere den
udviklingsplan der er lagt for havnen.
Samtidig vil de øgede indtægter fra el
salg forbedre økonomien i fonden for
lystbådehavnen.

Fakta
Projektsum:		

292.637

FLAG:			
Privat finansiering:

117.055
175.582

Status:			

I gang
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Elstandere på Agersø og i Skælskør Havn
Slagelse kommunale havne og færger
Landudvikling Slagelse har givet
tilsagn om støtte til udvikling af
servicen for lystsejlere i Agersø og
Skælskør havne, i stil med projektet
i Omø havn. I begge lystbådehavne
er strømforsyningen mangelfuld
i forhold til det antal sejlene, som
anløber havnene i løbet af sommerhalvåret. El standerne skal tilkobles
det eksisterende betalingssystem for

havnens brugere. El forsyningen til
lystbådene er utilstrækkelig, og i højsæsonen ser man også her elstandere med mange forlængerkabler,
der alle trækker på samme stander
hvilket ikke er sikkerhedsmæssigt
forsvarligt. Dertil mister havnene
indtægter på den manglende afregning for strømmen som leveres til
lystbådene.

Fakta
Projektsum:		

479.664

FLAG:			
Slagelse kommune:

187.266
280.898

Status:			

I gang

Maritimt Knudepunkt Storebælt
Slagelse kommune
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til projektet Maritimt Knudepunkt Storebælt, der skulle afdække
nye indtjeningsområder for fiskeriet
samt de tilknyttede erhverv langs
Storebæltskysten i Slagelse kommune. Projektet har afdækket mulighederne for dyrkning af tang, opdræt
af linemuslinger og hjertemuslinger

i farvandet omkring Omø, Agersø og
Bisserup og dette har resulteret i et
nyt konkret produkt ”Havfisk tang”
Projektet har givet konkrete anbefalinger og anvisninger for nye aktiviteter i fiskeriet, forarbejdningen og
erhvervsudvikling i de øvrige marine
erhverv

Fakta
Projektsum:		

1.215.374

LAG:			
Slagelse kommune:

482.000
733.374

Status:			

Afsluttet
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Skatteøen			
Borreby Teater
Borreby Teater opførte musicalen
‘Skatteøen’ under åben himmel på
havnen i Korsør med skuespiller
Bjarne Henriksen i den store rolle
som Long John Silver. Skonnerten
Brita Leth var en del af den spektakulære scenografi, ligesom hestevogne
og ryttere levendegjorde den stort
opsatte og yderst folkekære musical.
Formålet med projektet var at skabe
liv og kulturelle oplevelser i det maritime miljø på havnen i Korsør gennem
opsætning af musicalen ”Skatteøen”
kombineret med afholdelse af den

årlige maritime festuge på havnen .
Tanken med musicalen var at skabe
en forestilling, der samler byen, hvad
enten man så forestillingen, medvirkede i den eller var med bag scenen.
Foreningslivet i Korsør blev inddraget i flere sammenhænge, og der
var herigennem en oplagt mulighed
for at være medskabende i et kulturelt projekt i lokalområdet. Det var
samtidig en målsætning, at fremme
turismen omkring maritime aktiviteter og derigennem øge kendskabet til
Korsør havn og dens aktiviteter både

i forhold til kommerciel trafik, fiskeriaktiviteterne og fritidsaktiviteter
på og ved havnen.

Fakta
Projektsum:		

1.310.513

FLAG:			
Off. medfinansiering:
Privat finansiering:
Indtægter:

217.499
300.000
274.002
519.012

Status:			

Afsluttet

Turisme og det maritime miljø Omø
Slagelse kommune
Der er bygget en restaurant på havnen på Omø, der understøtter den
sejlerturisme som er så vigtig for
Øen. Omø lystbådehavn er en en
yndet destination for turister i sommerhalvåret, hvor lystbådssejlere,
sommerhusgæster, campister og endagsturister kommer til øen for at

nyde dens særlige atmosfære, dejlige
natur og velbevarede landsby. Før
opbygningen af restauranten, var det
kulinariske udbud til de tilrejsende
begrænset, og der en nu skabt endnu
et naturligt samlingssted på den karakteristiske havn på Omø . På baggrund af projektet er der ligeledes en

lokal fisker, der har åbnet fiskeforretning ved havnen med salg af frisk
fangede fisk samt forarbejdede fiskeretter.
Projektet er ligeledes støttet af Småøernes Aktionsgruppe.

Fakta
Projektsum:		

1.844.800

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

327.920
300.000
1.216.880

Status:			

Afsluttet

19

Beklædning af tangcontainer på Agersø Havn
Agersø Havn
I forbindelse med opdyrkning af tang
til konsum er opstillet en 20¨ container samt opsamlingskar til friskt
havvand. Agersø Havn støtter at
tangproduktion kan foregå på havnearealet, så der sættes fokus på de
lokale muligheder for at fastholde og
udvikle de marine erhverv.
Formålet er at beklæde tangcontaineren samt det tilstødende bassin,
der er placeret på havnen tæt ved
færgelejet. Således vil det fremstå

som en integreret del af bygningsmassen , og samtidig sikre, at det
indgår som en del af havnemiljøet på
Agersø Havn. Formålet er samtidig
- gennem den påtænkte integration
i havnemiljøet at give mulighed for
udnyttelse til forskellige andre formål. Beklædningen af container og
kar skal udformes, så det lader sig
gøre at fjerne containeren igen, og
lade beklædningen stå som ramme
for andre aktiviteter af erhvervsmæssig og/eller kulturel art.

Fakta
Projektsum:		

85.534

FLAG:			
Slagelse kommune:

34.214
51.321

Status:			

I gang

Renovering af fiskerihavnen i Korsør
Korsør Havn
Renoveringen af fiskerihavnen i
Korsør har forbedret rammerne
omkring erhvervsfiskeriet samt den
tilhørende industri og servicevirksomheder i og omkring fiskerihavnen. Specielt blev der sat fokus på
ophaler beddingen , der er den eneste i nærheden, og dermed vital for

havnens og dens brugeres virke. Omgivelserne ved ophalerbeddingen er
blevet renoveret og motorhuset er
udskiftet. Endvidere er der anlagt en
ny anløbsbro til landing af fisk.

Da Korsør havn ligger centralt i byen,
men i praksis nærmest er en separat

del af byen, er det ligeledes formålet
at gennemføre en renovering af området, der tilgodeser både havnens
brugere samt besøgende i havnen
som kan få en ny oplevelse af byens
havn, ved at området tager sig pænere ud for områdets brugere samt
besøgende.

Fakta
Projektsum:		

493.863

FLAG:			
Slagelse kommune:

246.931
246.932

Status:			

Afsluttet
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Kompetenceprojekt
Landudvikling Slagelse
Landudvikling Slagelse gennemførte
i starten af programperioden et kompetenceudviklingsprojekt. Formålet
med projektet var at sætte yderligere gang i landdistriktsudviklingen
i Slagelse Kommune. Derfor blev der
afholdt informationsmøder og workshops herunder idéworkshops til
fremtidige projekter. Aktiviteternes
formål var at samle erfarne ildsjæle
samt nye ildsjæle fra hele kommunen
til at udvikle projektidéer, der kunne
skabe sammenhængskraft og udvikling blandt borgere og virksomheder
i kommunen. Derudover var formålet
at give bestyrelsen og projektholderne kompetencer til landdistriktsudvikling, erhvervsudvikling i landdistrikterne og projektmageri.
Tre projektgrupper kom videre fra
ide’stadiet til tre konkrete gennem-

førte udviklingsprojekter. Ansøgningerne har været særdeles gennemarbejdet og afspejler direkte den
kompetence, som personerne bag
projekterne fik i forbindelse med
kompetenceprojektet.
I alt har 30 personer været involveret i kompetencegivende undervisning samt coaching i forhold til
hele processen fra idé, ideudvikling,
projektudforming, ansøgningsprocedurer, fundraising, gennemførelse
og implementering af projekter. Derudover har alle opnået viden om at
skaffe samarbejdspartnere og etablere netværk, der kan understøtte udviklingen i deres eget lokalområde.

ke erfaringer i at sætte projektgrupper i gang og støtte op om udviklingsorienterede borgere.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:
Frivilligt arbejde:
Status:			

193.053
48.263
40.312
55.828
48.650
Afsluttet

Effekten af projektet er større end
forventet, og Landudvikling Slagelse
har som organisation opnået en ræk-

Borgerdreven innovation
Landudvikling Slagelse
Landudvikling Slagelse har igangsat
projektet borgerdreven innovation,
der har til formål at kortlægge og belyse hvordan lokale udviklingsplaner
for landdistrikter bliver til. På baggrund af en analyse af forskelle og
ligheder, muligheder og udfordringer
i Hashøj Nordvest og et sammenligneligt område et andet sted i landet,
udvikles en model for Lokale udviklingsplaner i landdistrikterne.
Lokale udviklingsprojekter på landet
findes i mange former overalt i Danmark, og fælles for disse er, at de alle
handler om at forbedre vilkårene i
kommunernes landområder, og at
der ofte opstår gnidninger imellem
de kommunale forvaltninger som
myndighed og lokale borgergrupper
som værende dem, der lever og skal

leve med disse udviklingsplaner. En
Lokal udviklingsplan er et kommunalt planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre en dynamisk
planlægningsproces som bygger på
borgerinddragelse som grundlag for
kommunal udvikling.

Her tager projektet fat, og tager udgangspunkt i en konkret case i lokalrådet Hashøj Nordvest, hvor der er
identificeret et behov for belysning af
processen bag lokale udviklingsplaner. På baggrund af projektets erfaringer er det intentionen, at afprøve
og beskrive en model for udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner, som
gennem en aktiv inddragelse af alle
lokale interessenter og aktører skaber en bredt accepteret, strategisk
ramme for fremtidige, lokale udvik-

lingsaktiviteter. En sådan model vil
kunne bringes i anvendelse overalt i
landet, hvor kommuner og lokalområder arbejder med udviklingsprojekter i landdistrikterne.

Fakta
Projektsum:		

636.670

LAG:			
Landdistriktspuljen:

319.835
319.835

Status:			

I gang
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Almennyttige projekter der
skaber gode levevilkår
Landdistrikts og fiskeriudviklingsprogrammet har givet mulighed for at
understøtte almennyttige projekter,
der medvirker til at forbedre levevilkårene i et lokalområde. Formålet
med ordningen har især været at få
bosætning og arbejdspladser til at
hænge sammen, så det bliver attraktivt for erhvervsaktive familier at slå
sig ned udenfor byerne, og det bliver
attraktivt at blive boende, når for eksempel studier eller nyt arbejde øger
afstanden i hverdagen.
Formålet er konkret at bidrage til,
at borgerne i landdistrikterne og de
kystnære områder har adgang til en
række nærværende og basale servicefaciliteter som fritids- og kulturtilbud samt transport og informati-

ons- og kommunikationsteknologi.
Alt sammen er mere eller mindre
selvfølgeligheder i byerne, men ofte
skal man ikke langt ud på landet, før
afstanden til disse tilbud bliver ganske betragtelige.

turoplevelser og -stier, der binder eksisterende områder sammen og øger
tilgængeligheden.

I udviklingsstrategien for 2007 – 2013
har de syv nedenstående strategiske
indsatsområder været bærende for
vurdering af projektidéer og tildeling
af midler.

Projekter der skaber interesse for og
viden om livet på landet.

Etablering af nye netværk og/eller udvikling af eksisterende.

Projekter der åbner havneområderne
for borgerne i kommunen, herunder
iværksættelse af kulturelle og sociale
aktiviteter i og omkring havnene.

Projekter, der fremmer børn- og unges muligheder på landet.

Støtte til projekter, der fremmer bosætning og styrker landsbymiljøerne.

Projekter der fremmer bevægelse,
sundhed og sanser.

Etablering af kulturaktiviteter, na-
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Kulturkajen i Skælskør
Foreningen kulturkajen
Landudvikling Slagelse bevilgede
støtte til projektet kulturkajen. Projektet har resulteret i mobile boder
på havnekajen til brug i sommerperioden til præsentation af skiftende
kunstnere og lokale madvarer til
glæde for turister og lokale borgere.
Desuden er der skabt en maritim legeplads på plænen ved havnen. Denne er til glæde for børnene, sejlerne
og byens borgere.

Kulturkajens overordnede formål
er at bevare havnens kulturværdier,
skabe rum til fremme af gamle og
nye kulturaktiviteter og skabe et inspirerende mødested. Det sker ved
forskellige temaarrangementer der
inddrager såvel lokale som udefrakommende aktører ud fra princippet
”vis hvad du er god til og prøv, hvad
du har lyst til”!

Fakta
Projektsum:		

429.957

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:
Frivilligt arbejde:

118.250
96.750
164.957
50.000

Status:			

Afsluttet

Bisserup - Byen der fotograferede sig selv
Lykke Jensen
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til tilblivelsen og udgivelsen af
en fotobog omkring Bisserups indbyggere og deres historier, der bidrager til det lille samfunds lokalhistorie.
Alle indbyggere i Bisserup er blevet
fotograferet foran deres hus, og der-

ved er et stykke samtidshistorie i en
af kommunens mest afsidesliggende
og meget idylliske landsbyer blevet
til. Projektet blev iværksat medio
2008, som et af de første LAG projekter, og var afsluttet i starten af 2009.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:
Frivilligt arbejde:
Status:			

119.621
15.997
13.908
49.716
40.000
Afsluttet

Vasebroen tur – retur
Skælskør Havn
Landudvikling har støttet projektet
Vasebroen tur - retur, som er et natur
og turismeprojekt, der skaber direkte forbindelse mellem fra Skælskør
og Vasebroen, som er et anløbssted,
ude på fjorden. Formålet med projektet er at skabe en direkte forbindelse
mellem sejlads med turbåd fra Skælskør Havn ud ad fjorden til Vasebroen, og en tur tilbage til havnen med

veteranbus, alternativt en vandretur
ad et omfattende net af stisystemer
og udsigtspunkter inden turen tilbage. Der er op sat bænke, borde og
en åben bålhytte med adgang til grill,
m.v. på og ved Vasebroen, for på den
måde at skabe mulighed for et hyggeligt ophold på Vasebroen, som et
naturligt stop på oplevelsesturen.

Fakta
Projektsum:		

162.948

FLAG:			
Slagelse kommune:

81.474
81.474

Status:			

Afsluttet
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Fra land til by og tilbage igen
Slagelse festuge
Formålet med projektet var at bygge
bro mellem landet og byen. Afsættet for projektet var den ’gode gamle
dyrskue tanke’ men tænkt ind i en
ny ramme, og forankret i Slagelse
festuge. Som noget nyt blev der planlagt ’børneinfostande’, hvor børn fra
landet kunne svare på spørgsmål til
børn fra byen, bl.a. ”Hvad spiser I på
landet”, ” Mød vores kæledyr”, ”Hvor
kommer mælken fra”, ”Hvornår høster man kornet” osv. Denne form
for kommunikation fra barn til barn

foregår i ”øjenhøjde” og medvirker til
en meget direkte praktisk orienteret
dialog.

Derudover var tanken, at skabe mulighed for at opleve aktiviteter fra
dagligdagen på en gård, som f.eks.
klipning af får, demonstration af malkemaskiner, stabling af halmballer
og skoning af heste. Fokus på fødevarernes oprindelse og slutprodukter
var ligeledes prioriteret. Projektet er
videreført i alle de efterfølgende år

og er en fast del af programmet ”dyrenes dag”, der afholdes hver den 1.
lørdag i festugen.

Fakta
Projektsum:		

94.443

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

21.914
17.929
54.600

Status:			

Afsluttet

Trivselstelt i Rude
Rude beboerforening
Der er etableret et trivselstelt med
en diameter på 10 meter med plads
og møblement til alle former for fællesaktiviter. Trivselsteltet har været
et fælles ønske i Rude, da der ikke
har været mulighed for et forsamlingshus. Trivselsteltet er derfor den
bedste løsning for et samlingssted
for områdets beboere. Trivselsteltet

har været en fælles arbejdsopgave,
hvor rigtig mange har bidraget med
arbejdsindsats i de praktiske bestræbelser på at opføre teltet.
Trivselsteltet har allerede været flittigt brugt til flere arrangementer.
Allerede i 2010 blev der afholdt fastelavn for tæt ved 60 børn og voksne.

Der har også været afholdt generalforsamling sammen med vandværket, ligesom der afholdes loppemarked, petanqueturnering, grill- og
musikarrangementer.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:
Status:			

313.322
52.633
58.889
10.000
Afsluttet
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Bogen SIF-Venner
SIF-venner
Formålet med projektet var at udgive
en lokalhistorisk beretning i bogform
med udgangspunkt i SIF-venners aktiviteter gennem de sidste 30 år. Bogen vil have lokalhistorisk værdi, og
være til stor fornøjelse for andre, der
vil kunne nikke genkendende til mange af de opståede situationer på godt
og ondt, der uvægerligt vil opstå i
forbindelse med det frivillige arbejde.
Med andre ord en lille krønike om en
venneforening i Danmark.

SIF-venner er en almennyttig støtteforening, der uddeler optjente midler ved forskellige arrangementer,
til ungdomsarbejdet indenfor idræt,
kultur og fritidsaktiviteter i Slagelse
kommune.
Gennem årene har SIF-venner afholdt
en række større og mindre arrangementer, hvoraf Sørby Marked er det
største. Det startede for 30 år siden
som et Sørbymagle-projekt. Siden

Vårby ådal

er markedet vokset til et af de mest
betydende markeder og kulturelle arrangementer på Vestsjælland, og formentlig en af de 10 største events af
sin art i landet.

Fakta
Projektsum:		

238.318

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

54.766
44.809
138.743

Status:			

Afsluttet

Østlige øers landboforening
Formålet med projektet var at øge
adgangen til naturkvaliteterne langs
dele af Vårby ådal samt forbedre forholdene for friluftsliv i området gennem etablering af en trampesti med
tilhørende friluftsfaciliteter på strækningen mellem Slagelse Landevej og
vikingeborgen Trelleborg.

friluftsinteresserede fra Vestsjælland.
Hertil kommer de mange turister der
årligt besøger Trelleborg. Grupper af
turister sættes af busser langs Hejningevej, så de kan gå det sidste stykke
vej op til Trelleborg. Disse har fået
stor glæde af stien og den smukke
natur som projektet har åbnet for.

Projektets målgruppe er lokale beboere fra Forlev/Vemmelev samt øvrige

Arealerne ejes af i alt 4 lodsejere samt
Banedanmark. Området er natur-

skønt med et smukt vandløb ca. 2-4
meter bredt, spredt beplantning, varieret landskab og arealer der afgræsses med kvæg og får. Der er relativt
meget vildt i området samt mange
fugle, padder og fisk. Derudover er
det et kulturhistorisk interessant område med mange fortidsminder.

Fakta
Projektsum:		

879.557

LAG:			
Slagelse kommune:
Friluftsrådet:
Privat finansiering:

255.200
208.800
326.247
23.810

Status:			

Afsluttet
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Havnelegeplads på Agersø
Fonden til Agersø Lystbådehavn
Ved lystbådehavnen er udlagt et
areal på ca. 300 kvm til rekreative
formål for sejlere og besøgende, der
kommer på havnen. Den gamle legeplads var i så dårlig en stand, at
den udgjorde en sikkerhedsrisiko
og gav et negativt præg af området.
Den gamle legeplads er revet ned og
erstattet med en tidssvarende og sik-

kerhedsgodkendt legeplads med et
maritimt tema.

Stedet ved havnen er eneste sted på
øen med legeplads, hvilket gør det til
et attraktivt udflugtsmål. Endvidere
besøges øen af mange dagplejemødre og børneinstitutioner fra Sjælland
hele året, og de nyder at opholde sig

på legepladsen ved vandet, skibene
og Havnekiosken.

Fakta
Projektsum:		
FLAG:			
Ø støtte puljen:
Status:			

109.617
34.617
75.000
Afsluttet

Youth taking the lead
Landudvikling Slagelse
Landudvikling Slagelse har igangsat og gennemført projektet Youth
taking the lead. 15 estiske unge fra
Laanamaa regionen og 15 unge fra
Slagelse kommune har deltaget i en
ungecamp i hver respektive region.
Hele programmet blev tilrettelagt således, at de unge kunne få et indblik
i forholdene og hverdagen i hver region. Samtidig var der indlagt tid til
samtaler og debat omkring de ting

der rører sig i unges tilværelse, og
der blev knyttet nogle tætte kontakter på tværs af landegrænserne.

Projektet skal ses som et forløb i
aktivering af unge til at tage lederskab over deres egen og den lokale
udvikling. Der er sat fokus på unges
livsvilkår i to landdistrikter på hver
sin side af Østersøen. Projektet har
balanceret mellem på den ene side at

forholde sig til de involverede unges
hverdag i et lokalt geografisk område, og på den anden side skabt udsyn
ved at bibringe de unge en øget forståelse og tolerance for andre unge i
et andet land.

Fakta
Projektsum:		

238.672

LAG:			
Slagelse kommune:
Frivilligt arbejde:

119.336
95.336
24.000

Status:			

Afsluttet
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Fodbold fra land til by
Slagelse Boldspil og Idrætsforening
Formålet med projektet er, at der
sker systematisk træning af unge der
spiller fodbold i alle de små og mellemstore klubber i landdistrikterne i
Slagelse .
Spillere samles fra de enkelte klubber
og indgår efterfølgende i træningsforløb under SBI, hvor erfarne trænere gennemfører træningsforløb med
de unge. Det er hensigten, udover

det rent sportslige element, at arbejde med de sociale relationer, kompetenceopbygning, m.v. Projektet giver
støtte til aktiviteter i klubberne herunder aflønning af trænere. Trænere
kan rykke ud i landsbyklubberne og
der samarbejde med lokale klubbers
trænere eller foranstalte fælles træning på SBIs baner. Herved vil opstå
kulturmøder med andre unge med en
fælles kærlighed til fodbold.

Fakta
Projektsum:		

64.000

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:

17.600
14.400
32.000

Status:			

I gang

Ungdomsvenlig sejlklub –Junior projekt i SAS
Skælskør Amatør Sejlklub
Projektet har skabt bedre forhold for
juniorafdelingen i Skælskør Amatør
Sejlklub.
Projektet indeholder etablering af et
nyt materielskur på den nuværende
jolleplads, etablering af kran til søsætning af gummibåde og en ny flydebro
til juniorafdelingen. Hertil kommer
en indretning af et decideret juniorrum, hvor juniorerne vil få mulighed

for at mødes f.eks. efter skole til lektielæsning eller blot socialt samvær.
Projektet vil også udvide badekapaciteten fra 4 til 6 brusere i klubbens
omklædningsfaciliteter. Projektets
målgruppe er unge fra Slagelse Kommune med interesse for vand, natur
og en anderledes sport. Blandt de
nuværende sejlere er der både sejlere
fra Skælskør, Slagelse og opland.

Fakta
Projektsum:		

899.323

FLAG:			
Privat finansiering:

376.250
523.073

Status:			

Afsluttet

Kidsvolley i landdistrikterne
Volleyklubben Vestsjælland
Projektet har til formål at udvikle nye
muligheder for fysisk aktivitet i landområder, hvor foreningslivet ofte har
svære vilkår. Det konkrete mål er at
etablere kidsvolleyafdelinger under
Volleyklubben Vestsjælland i to af
kommunens landskoler. Det vil skabe
ekstra aktivitet på skolerne, hvilket
er med til at holde liv i lokalsamfundene. Dette gøres ved en ugentlig
kidsvolleytræning. I projektperioden
er målet samlet set 40 nye klubmed-

lemmer i alderen 6-12 år i Boeslunde
og Flakkebjerg. Samtidig fokuseres
der løbende på at rekruttere forældre som trænere, så afdelingerne kan
bestå i årene efter projektperioden
kun med støtte fra moderklubben.
For at inspirere børnene til at prøve
kidsvolley i landområderne, skal
projektlederen udføre en række skolebesøg for at udbrede kendskabet til
kidsvolley i landdistrikterne.

Fakta
Projektsum:		

153.000

LAG:			
Landdistriktspuljen:
Frivilligt arbejde:
Privat finansiering:

48.250
48.250
30.000
26.500

Status:			

I gang
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Unge komité under Landudvikling Slagelse
Landudvikling Slagelse
Landudvikling Slagelse har længe
haft ambitionen, at danne en ungeLAG, og projektet Youth taking the
lead, har gjort nogle tilnærmelser, i
forhold til de unge og i forhold til foreningens evne til at tage en ungeLAG
ind. Derfor har Landudvikling Slagelse samlet et repræsentativt udsnit af
en ungegruppe i Slagelse kommune,
der kunne tænke sig, at fungere som
frivillige ledere.

De unge blev i løbet af et 24 timers
møde, på Gerlev idrætshøjskole, interviewet med det formål at indhente deres holdninger og udsagn som
kvalitativ baggrund for etableringen
af en ungelag under landudvikling
Slagelse. De unges ønsker, motiver og
øvrige temaer, er blevet indarbejdet i
den organisatoriske struktur i ungelagen. Fremgangsmåden med det intense mødefoløb var at skabe det for-

nødne ejerskab blandt de kommende
”drivere” i projektet.

Fakta
Projektsum:		

99.020

LAG:			
Slagelse kommune:

49.510
49.510

Status:			

I gang

Gadeteaterfestival
Slagelse Musikhus
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til en gadeteaterfestival. Idéen
var at skabe kvalitetsprægede kulturaktiviteter i Slagelse kommune. Gadeteaterfestivalen, som skal være en
årligt tilbagevendende begivenhed,
varer 3 dage i starten af august, og
forestillingerne spiller i hele kommunen inklusiv nogle af de mindre bysamfund samt på Agersø og Omø.
Der præsenteres udelukkende pro-

fessionelt gadeteater af høj kunstnerisk kvalitet og denne relativt enkle
måde at vise professionelt teater på
er utroligt imødekommende og ligger
helt i tråd med kommunens visioner
og ønsker om flere og større kulturoplevelser i byens rum. Arrangørgruppen består af biblioteket, Vestsjællands Teaterkreds, Kongegården
og Musikhuset . Festivalen suppleres med en workshop for de mange

teateraktive borgere i kommunen
i samarbejde med Borreby Teater i
Skælskør.

Fakta
Projektsum:		

311.000

LAG:			
Slagelse kommune:
Landdistriktspuljen:
Slagelse Erhvervsforening:
Skælskør Erhvervsforening:
Korsør Erhvervsforening:
Egen finansiering:
Refusion fra Kunstrådet:

40.000
80.000
40.000
3.000
2.000
2.000
24.000
120.000

Status:			

Afsluttet
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Veteranhaven
Den frivillige almennyttige forening VeteranHaven
Veteranhaven har fået bestyrelsens
tilsagn om støtte til et udviklingsprojekt, der skal omdanne en mark til en
sansehave og besøgscenter. Projektet
har en stor social værdi, da projektet er en proces, hvor der skabes en
sanse- og oplevelseshave, opbygget
og drevet af en frivillig almennyttig
forening, for og af bl.a. sårede veteraner fra forsvaret, politi, beredskab,
humanitære organisationer med
flere. Haven åbnes efter endt anlægsproces som besøgs- og aktivitetshave
med gårdbutik i nedlagt lade med
lokale økologiske produkter, og for-

eningslokale til glæde for lokal området.

Der er således to overordnede faser
i projektet med tilhørende målgrupper. I anlægsfasen er fokus på tilskadekomne som raske veteraner, og
deres pårørende, samt øvrige interesserede borgere. I anvendelsesfasen henvender haven sig til veteraner samt alle borgere i kommunen
fra ung til gammel, turister og besøgende i Slagelse kommune, stressramte borgere og demente i forbindelse med haveterapi.

Lokalområdet får en seværdighed og
turistatraktion, der understøtter lokalområdets naturforhold, naturoplevelse og miljø samtidig med, at det
styrker fritids-, idræts- og friluftslivet.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Slagelse kommune:
Landdistriktspuljen:
Privat finansiering:

1.200.000
180.000
180.000
250.000
590.000

Status:			

I gang

Fra p-plads til multisportsanlæg
Bisserup byting
Landudvikling Slagelse har bevilget
støtte til et udviklingsarbejde for et
rekreativt område i Bisserup. Bisserup
Byting besluttede på et borgermøde
i marts 2008, at omdanne en del af
parkeringspladsen ved forsamlingshuset til et rekreativt område med
muligheder for motion og fællesskab
for borgere i Bisserup. Multisportsanlægget skal desuden være en del af
tilbuddet for nytilflyttere til Bisserup.

I 2010 blev der samlet 465 underskrifter for projektet, og projektgruppen
tog kontakt til Slagelse kommune for
at søge støtte til projektet. Nedenstående skitse blev forelagt Landudvikling Slagelse på en landdistriktskonference, og fik hurtigt LAG bestyrelsens
bevågenhed. Dels på grund af det
udviklingsperspektiv som var indeholdt i projektet og dels på grund af
den store lokale opbakning til pro-

jektet.Lokalområdets børn og unge
har taget anlægget til sig og samles
her i deres fritid. Fodboldklubben Ørslev Bjerre har desuden træning med
både piger og drenge på multibanen.
Yderligere er et old boys hold fra Bisserup begyndt med ugentlig træning
på banen. Multi-sportbanen er desuden et stort aktiv for den nærliggende campingplads.

Fakta
Projektsum:		

538.849

LAG:			
Slagelse kommune:
Privat finansiering:
Fonde:

152.194
202.194
28.821
87.000

Status:			

Afsluttet
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Det Røde Pakhus
Slagelse kommune
Formålet med projektet var at etablere et aktivitets- og fælleshus i det
røde pakhus, der ligger på Søndre
mole i Skælskør. Det Røde Pakhus
har en unik placering som en naturlig og vigtig del af hele havnemiljøet
i Skælskør med dets karakteristiske
udformning og placering. Ideen var
at renovere og ombygge med nænsom hånd, så huset kunne bevares
i sin rustikke form, og samtidig indrettes med de nødvendige praktiske
funktioner, så det kan bruges efter
hensigten.
Restaureringen og ombygningen
omfattede etablering af nye bad- og
toiletfaciliteter, der kan benyttes af
havnens maritime gæster, samt køkken, varme og betondæk. Der er foretaget en støtte renovering af døre og
vinduer samt udskiftning af nedslidt
facadebeklædning. Endvidere er der
bygget en ny rampe og udendørs
gangbro, der letter adgangen til Det
Røde Pakhus.
Pakhuset rummer aktiviteter, der traditionelt har haft dårlige eksistensvilkår pga. manglende fælleshus i byen.

Det Røde Pakhus er blevet ramme for
mange sociale aktiviteter og er blevet byens maritime samlingssted, der
benyttes af en bred vifte af borgere
såvel som turister og sejlere. Den
oprindelige tanke var, at pakhuset
kunne understøtte aktiviteter som
arbejdende værksted, træskibsstævner og modelskibsbygning, karneval,
koncerter, fællesspisning, dykkeraktiviteter, sportsfiskeraktiviteter, sejlstævner, lokalt livsstils- og/eller fødevaremarked, julemarked, udstillinger,
arrangementer for skoleelever om
det maritime, m.v. Ombygningen og
indretningen af Det Røde Pakhus tillader, at disse arrangementer kan finde
sted, og at flere sådanne aktiviteter
allerede er afholdt i pakhuset.

eninger, institutioner, enkeltpersoner mm. gratis kan benytte huset til
deres aktiviteter.

Fakta
Projektsum:		

3.200.000

FLAG:			
Slagelse kommune:

1.000.000
2.200.000

Status:			

I gang

Det Røde Pakhus indgår i en videreudbygning af de allerede igangsatte
aktiviteter på havnen kaldet ”Kulturkajen”. Huset kan således fungere
som en aktiv del af Kulturkajen på
havneområdet, ligesom det kan give
læ for vind og vejr ved udendørsarrangementer på og i havnen.
Det Røde Pakhus skal fremover drives af Slagelse kommune, mens for-

30

Havbad ved Agersø havn
Agersø lystbådehavn
Formålet er at skabe gode oplevelser
gennem etablering af optimale bademuligheder for borgere fra Agersø
samt besøgende gæster, sejlende,
gående, cyklende, der kommer til
Agersø.
Det er hensigten at udvide et ”moleplateau” med en flydeplatform og
en koldtvandsbruser ved havnen
sydøstlige side, hvor havnemolen
danner en drejning. På denne måde

skabes en yderligere god sommeraktivitet gennem havbadning som
bliver en del af en samlet Agersø oplevelse.

Der ønskes således etableret en
flydende badeplatform som ligger
fortøjet med anker i en afstand fra
trappe på havnemole ca. 20 meter i
syd-sydøstlig retning. Badeplatformen har et format af 4x6 meter med
opdrift pontoner

Fakta
Projektsum:		

58.205

FLAG:			
Privat finansiering:

25.617
32.588

Status:			

I gang

Bisserup Havn – Modernisering og lokalt netværk
Bisserup Sejlklub
Projektet har forbedret tilsejlingsforholdene ved at rydde tilsandingen i
havnebassinet. Derudover er renoveringen af broerne og pælene foretaget, Der er foretaget en udvidelse af
havnens kapacitet til at modtage flere
både ved at rykke slæbestedet længere væk fra broen samt en uddybning
frem til slæbestedet så bådene ikke

går på grund ved isætning eller under
sejlads. Nord for slæbestedet er der
etableret et større og dybere leje til
fiskejoller. I forlængelse af slæbestedet er der etableret en flydebro, der
gør det nemt for slæbestedsbrugerne og især kajaksejlerne at komme i
bådene / kajakkerne. Der er desuden
bygget et stativ til kajakker. I en sene-

re fase er der foretaget en renovering
af spunsvæggene ved Amerikakajen i
et vejrbestandigt plastmateriale. Det
er et pionerprojekt, der har påvist,
at man kan benytte andre materialer
end traditionelle metalplader. Fordelen ved plastpladerne er at de ikke
forgår på grund af rust.

Fakta
Projektsum:		

1.018.664

FLAG:			
Privat finansiering
Frivilligt arbejde:

518.699
379.955
120.000

Status:			

Afsluttet

31

280 millioner kroner puljen
Erhvervsudvikling under LAG
ordningen
Udviklingen af erhvervsaktiviteter i
Slagelse kommune fik en hjælpende
hånd via den såkaldte 280 mio. kr.
pulje. Regeringen reserverede 280
mio. kr. fra EU’s landdistriktsmidler
til en særlig regional EU-pulje. Puljen
blev i efteråret 2011 fordelt mellem
de fem regioner, og den skal være
med til at understøtte den regionale
udvikling.

Et af de væsentligste mål med puljen
er at skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne gennem for eksempel
udvikling af miljøvenlig landbrugsteknologi, grøn infrastruktur, natur- og
kulturturisme, kompetenceudvikling
af fødevareproducenter mm. Puljen
skulle for en stor dels vedkommende
realiseres igennem LAG ordningerne.
Slagelse kommune har sammen med

Region Sjælland udarbejdet et lokalt
program, der skal understøtte erhvervsfremmende tiltag. Bestyrelsen
for Landudvikling Slagelse har formelt indstillet alle projekter i denne
pulje, da de skal høre ind under den
lokale udviklingsstrategi.
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Maritimt Knudepunkt Storebælt - Udvikling af kystturisme
Slagelse kommune
Projektet Maritimt Knudepunkt
Storebælt er et udviklingsprojekt i
Slagelse Kommune, der skal skabe
vækst og udvikling omkring kommunens havne og øer. Slagelse Kommune har fået udarbejdet en brugerundersøgelse på de fem havne,
hvor et af de væsentlige punkter
som efterspørges, er formidling af
seværdigheder. Det er formålet med

dette opfølgende projekt omkring
kystturismen, at kæde synliggørelse,
formidling og kommunikation sammen med de fysiske projekter, som
Maritimt Knudepunkt Storebælt indtil nu har haft fokus på. Derigennem
kan turister og borgere lettere finde
det de efterspørger, samtidig med at
vi styrker Slagelse Kommunes øer,
havne og kystbyer.

Fakta
Projektsum:		

800.000

LAG:			
Slagelse kommune:

400.000
400.000

Status:			

I gang

Ungedreven udvikling
Slagelse kommune
Projektet skal sikre at unge ansættes som studentermedhjælpere i
kulturinstitutioner i hele Slagelse
Kommune. Det styrker muligheden
for samarbejde på tværs af institutioner, kunstarter og geografiske
områder. Samtidig vil projektet give
gode muligheder for samarbejde
mellem foreninger og institutioner
samt Slagelse Ungeråd. De unge kulturformidlere kunne være en oplagt
samarbejdspartner for en LAG på ungerådet, og de vil her kunne lære at

fundraise blandt andet LAG midler til
deres projekter. Alle initiativerne vil
skabe synergi og skabe en stærk og
samlet indsats for de unge i Slagelse
Kommune.

Projektets force ligger i, at de unge
selv gives ansvar for at udvikle de
kulturaktiviteter, de unge vil have.
Deltagerne i projektet bliver udlært
i at lave kulturaktiviteter, og institutionerne får nærmere kendskab til
deres ønsker.

Fakta
Projektsum:		
LAG:			
Børnekulturens netværk
Slagelse kommune:
Socialministeriet
Institutions egenbetaling
Private fonde:
Status:			

2.032.499
400.000
400.000
350.000
400.000
129.166
353.333
I gang

Spis og (op)lev
Slagelse kommune
Projektets formål er, at skabe øget
synlighed om lokale fødevarer som
produceres i Slagelse Kommune og
understøtte netværksdannelsen mellem lokale producenter, kunsthåndværkere, institutioner, restauranter
og konferencesteder og få dem til at
gå sammen om at skabe nye turismetilbud for besøgende og turister i
området.
Turismetilbuddene skal markedsføres i et digitalt og trykt magasin

indeholdende en eventkalender samt
kontaktoplysninger til de involverede producenter, kunstnere, virksomheder og institutioner.

Projektet forventes at føre til 20 turismetilbud i Slagelse Kommune, øge
synligheden og gøre det nemmere
at orientere sig om arrangementer i
lokalområderne.Det forventes at tiltrække flere turister og besøgende til
kommunen.

Fakta
Projektsum:		

500.000

LAG:			
Slagelse kommune:

250.000
250.000

Status:			

I gang
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Vækst for helårsturismen i Vestsjælland
Kalundborg kommune
Gennem dette projekt vil der blive
skabt et vækstmiljø for turismen i
Vestsjælland, med det klare formål
at skabe mersalg hos vore turistvirksomheder og derved skabe flere arbejdspladser i Vestsjælland indenfor
turismen og relaterede erhverv.
Den praktiske gennemførsel af projektet udføres af VisitVestsjælland
A/S som i januar 2013 blev etableret

med henblik på at varetage udviklingen af turismen i Vestsjælland. Selskabet er ejet af Kalundborg og Slagelse kommuner.

VisitVestsjælland vil sikre projektets
fremtidige drift og udvikling efter
projektafslutning i 2014.

Fakta
Projektsum:		

1.557.000

LAG: 			
Kalundborg kommune:

778.500
778.500

Status:			

I gang

De unges region Sjælland
Lolland kommune
De unges region Sjælland” har til formål at mobilisere unge bosiddende i
regionens yderområder som en ressource i bestræbelserne på at opretholde attraktive levevilkår i områderne.

Projektet bygger på forståelsen af, at
et rigt og varieret forenings- og aktivitetsliv er afgørende for attraktive
levevilkår, og projektet sigter mod at
engagere flere unge borgere i det eksisterende forenings- og aktivitetsliv

samt at understøtte udviklingen af
nye aktiviteter drevet af unge.
Unge skal gennemføre en idé camp
og komme med bud på konkrete ungerettede initiativer, der skal forbedre livet og mulighederne i regionens
yderområder.

Region Sjælland har igangsat projektidéen der gennemføres som et samarbejde mellem Lollands-, Odsherred
og Slagelse kommuner

Fakta
Projektsum:		

1.500.000

LAG: 			
Region Sjælland:		

750.000
750.000

Status:			

I gang

Fæstningen i Korsør
Slagelse kommune
Projektets hovedformål er, gennem
formidling, at bevare og styrke den
lokale kulturarv i Korsør. Det betyder grundlæggende, at alle nye tiltag
i området skal udformes med særlig
respekt for den høje kulturværdi i
både bygninger og anlægget som helhed.
Det er vigtigt, at Fæstningstårnets
potentiale udnyttes, og at de nødvendige restaureringsarbejder gennemføres, så tårnet får en større

betydning for oplevelsen af området
som helhed og derved gøres til katalysator for formidlingen af stedets
unikke historie.

Projektet skal sikre, at historien sammenfattes og formidles til en bred
målgruppe, herunder med et særligt fokus på børn og unge. Samtidig
skal stedet og stedets historie synliggøres, så det appellerer ikke blot til
borgerne men også til turister.

Fakta
Projektsum:		

1.816.335

LAG: 			
Slagelse kommune:

800.000
1.016.335

Status:			

I gang
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Omø dige
Slagelse kommune
Højvandsmuren, der skal gennemløbe havnens område samt jorddiget
langs Omø lystbådehavn har en særdeles fremtrædende og central position i Kirkehavn.

Ved støtte fra LAG midler er det muligt, at tænke en aktiv rekreativ og
forskønnelsessammenhæng ind i
byggeriet til gavn for turister, besøgende og fastboende.

Højvandsmuren beklædes med brædder der males i passende farver til
havnen. Yderligere etableres der i
forbindelse med muren to overgange
med trapper og to overgange med fliser
samt en spansk trappe. Langs jorddiget,
der forløber bag lystbådehavnen vil der
ske jordregulering således at der dannes
en sol og læplads på forsiden af diget.
Projektet forventes gennemført i foråret
2014.

Fakta
Projektsum:		

8.898.199

LAG: 			
Slagelse kommune:
Kystdirektoratet:		
Privat finansiering:

1.800.000
1.182.120
5.035.000
881.079

Status:			

I gang

Vikingeborgen Trelleborg 2013
Vikingeborgen Trelleborg
Formålet med projektet er at forbedre og udbygge den eksisterende
formidling og de fysiske rammer på
Trelleborg Vikingefestival til gavn
for både ansatte, frivilliggrupper og
museets besøgende. Trelleborg ønsker større publikumsinddragelse
og styrkelse af de faglige og formidlingsmæssige netværk blandt museets ansatte og frivillige vikinger på
tværs af grænserne. Dette vil være
muligt med etableringen af bedre
fysiske rammer og opgraderingen af

formidlingsaktiviteterne. Trelleborg
ønsker ligeledes at opgradere og udvikle formidlernes dragter og øvrige
personlige genstande til dragten, således at udstyret opnår en høj grad af
autenticitet.
På denne måde vil publikum i alle aldersgrupper kunne iføre sig vikingedragter og komme tæt på og dermed
opleve vikingetidens beklædning på
egen krop.

Fakta
Projektsum:		
LAG: 			
Slagelse kommune:
Frivilligt arbejde:
Status:			

1.557.000
131.838
16.792
71.100
I gang

Havnenetværk Vestsjælland
Slagelse kommune
Projektet tager udgangspunkt i de
uudnyttede turisme potentialer, der
er i lystbådehavnene langs Storebælt.
Der er inddraget 13 lystbådehavne
i projektet. Projektet skal tiltrække
lystsejlere og andre turister fra både
vand- og landside, og gøre det mere
attraktivt for flere at bruge havnene
både i, og udenfor, den normale turistsæson.
Ved gennemførsel af projektet skal
overliggeren for service-, informati-

ons- og kvalitetsniveau for tilbuddene i havnene være hævet, således at
turisten møder høj og ensartet standard overalt på Vestsjælland.

Den maritime turisme skal også i
bedre samspil med øvrige turismetilbud i området, samt knytte disse tilbud på land til havnenes aktiviteter.

Fakta
Projektsum:		

475.000

LAG: 			
Region Sjælland:		
Visit Vestsjælland:

237.500
150.000
85.000

Status:			

I gang
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