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De 13 overordnede mål
 

 

 

Formål
 

 

 

Hvor meget koster de? 

1. Forskønnelse af offentlig 

og privat ejendom. 
Sikre et pænt udseende 

område og huse, attraktivt 

for beboere og bosætning. 

 

2. Forbedring af landskab 

og landskabspleje. 
Planlægge en multifunk-

tionel anvendelse af land-

skabet og landskabspleje. 

 

3. Samarbejde mellem 

Odsherred Kommune 

og Egebjerg Projektet. 

Uddybe det gode samar-

bejde med Kommunen og 

med resten af Odsherred. 

 

4. Naturoplevelser som 

grundlag for bosætning, 

trivsel og turisme. 

Fremme naturoplevelser i 

statsskove, på fjorden og 

ved kyster som grundlag 

for bosætning og turisme. 

 

5. Adgang til natur 

oplevelser gennem 

cykelstier. 

Forbedre sikker skolevej 

og adgang til naturop-

levelser gennem cykelstier. 

 

6. Landbrug som grundlag 

for bosætning. 
Landbrug til bo-sætning, 

bæredygtig fødevarepro-

duktion og livsformer. 

 

7. Egebjerg-halvøens 

erhvervspotentiale. 

 

Kortlægge Halvøens erh-

verv og potentiale for nye 

erhverv og iværksætteri. 

 

8. Skolens rolle i 

landdistriktsudvikling. 

 

Fremme forståelsen for 

landdistriktsudvikling 

gennem lærer-, børne- og 

forældresamarbejde. 

 

9. Formidling af Ege-

bjergs organisatoriske 

og institutionelle 

kapacitet. 

Borgerinddragelse på hele 

Halvøen gennem formid-

ling og kommunikation 

 

10. Fremme af tovholder 

initiativer. 

 

Opmuntre til lokalbefolk-

ningens egne initiativer til 

mindre projekter. 

 

11. Implementering af 

nærvarme i Egebjerg 

by. 

Sikre varmeforsyning til 

Egebjerg by ved brug af 

vedvarende energi. 

 

12. Forbedret internet 

dækning på Halvøen. 

 

Opmuntre til bosætning 

og erhvervsvirksomhed på 

Halvøen. 

 

13. Iværksætterhuset som 

rammen om erhvervs-

udvikling og formidling.  

Erhvervsorienteret 

styring, ledelse og formid-

ling fra Iværksætterhuset. 

 

 

Hele Egebjerg 

Projektet. 

Formidle og skabe ram-

mer for en lokal netværks- 

styret implementering af 

Egebjerg Projektet 

 

 

0,85 mio. 

0,39 mio. 

1,60 mio. 

1,47 mio. 

10,00 mio. 

13,09 mio. 

0,36 mio. 

0,50 mio. 

0,91 mio. 

0,65 mio. 

15,01mio. 

0,86 mio. 

5,61 mio. 

51,3 mio. kr. 



 

 

Egebjerg Projektet – Kort fortalt 

En helhedsorienteret landdistriktsudvikling på Egebjerg-halvøen 

Egebjerg Projektet er et projekt, der kombinerer lokalbefolkningens velunderbyggede 

værdigrundlag og etiske principper med den livsstil og de fællesskaber, der er karakteristisk 

for Egebjerg-halvøen. Sammen med en respekt for landskabet medvirker disse kvaliteter til at 

opretholde – eller forbedre – en balance mellem kultur- og naturlandskabet. Det giver rige 

muligheder for anvendelse af landskabet til mange formål, såsom erhvervsliv, herunder 

landbrug samt til naturoplevelser, bosætning, turisme og andre rekreative formål. Projektet er 

målrettet Egebjerg-halvøen, men kan iværksættes i ethvert landdistrikt i Odsherred og i resten 

af Danmark, hvor man ønsker at skabe liv, erhvervsliv, arbejdspladser og bosætning. 

Derigennem kan man bidrage til at mindske den stigende ulighed mellem land og by.  

Egebjerg-halvøen er det østlige landskabskarakterområde i Odsherred Kommune med et areal 

på 3.588 hektar, og en befolkning på 1.677. Området grænser mod vest til Vigbuen, mod 

nordvest til Højbybuen, mod øst til Isefjorden og mod syd til Sidinge fjord, inklusiv den 

inddæmmede del af fjorden. 

Blandt beboerne på Halvøen er der et stærkt engagement i den fælles fremtid og med et 

veludbygget lokaldemokrati, når det gælder om at tage initiativer og bøje sig mod løsninger til 

gavn for fællesskabet. Befolkningen har således en lang tradition for foreningsliv og 

fællesskab, der måske skyldes påvirkning fra det smukke og varierede landskab og en 

menneskesammensætning med lyst og evner til at tage initiativer til forbedring af livsstilen. I 

de senere år har man i Egebjerg, med støtte fra Egebjerg og Omegns Bylaug, udnyttet 

landskabet og den menneskelige ressource til at gennemføre omfattende aktiviteter. De 

omfatter byforskønnelse, etablering af fibernet, status som energilandsby, anlæg af 25 km. 

kløverstier med støtte fra Friluftsrådet, anlæg af cykelstier samt en lang række af socialt og 

kulturelt orienterede ”tovholder” projekter. Disse initiativer har også ført til dannelsen af 

Egebjerg Landsbyvirksomhed og implementering af Iværksætterhuset. Der er brugt ca. 25.000 

frivillige arbejdstimer til en værdi af kr. 2,5 mio.  sammen med en lokalfinansieret investering 

i materialer og udstyr til en skønnet værdi af kr. ca. 350.000. Odsherred Kommune har 

politisk og administrativt støttet denne lokale netværksstyrede udvikling og har bidraget med 

kr. ca. 12 mio. (inklusivt bevilgede midler) til de nævnte aktiviteter. 

Ovenstående er et godt grundlag for en mere langsigtet strategisk planlægning, der omfatter 

hele Halvøen. På lokalt initiativ startede man derfor i februar 2016 en planlægningsproces, 

med Kommunen som medspiller. Mere end 60 personer, under betegnelsen ”aktørgruppen”, 

har udarbejdet en helhedsorienteret udviklingsplan for en integreret landdistriktsudvikling. 

Planen, der blev færdiggjort i september 2016, bygger videre på en lokalstyret 

netværksudvikling, der har til formål at optimere udnyttelsen af de menneskelige, fysiske og 

erhvervsmæssige ressourcer og potentialer, der eksisterer på Halvøen. 
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Planen bygger på det værdigrundlag og de visioner, hvor den særlige landlige livsstil, etiske 

principper og landskabets mangfoldighed er hjørnestenene. Planen indeholder 13 

indsatsområder i form af delmål med tilhørende aktiviteter, der forventes at føre til resultater, 

som detaljeret er beskrevet i hvert sit bilag. De 13 indsatsområder forventes gennemført over 

en femårig periode med det specifikke formål:  

”At skabe en sammenhængende ramme for en helhedsorienteret 

landdistriktsudvikling i overensstemmelse med et fælles værdigrundlag, der 

giver den enkelte og fællesskabet inspiration til - og muligheder for at 

udføre de aktiviteter, der kræves for at opnå resultaterne af de i fællesskab 

besluttede mål”. 

Alle 13 indsatsområder/mål opmuntrer hver for sig og tilsammen til forøget bosætning, 

forøget lokaløkonomi og en multifunktionel og bæredygtig anvendelse af Halvøens 

ressourcer. De nævnte rammer er således et tilbud til initiativrige tilflyttere og 

sommerhusgæster, såvel som til den bosiddende befolkning. Planen er målrettet Halvøen, men 

har også et potentiale for implementering i de resterende 12 landskabskarakterområder i 

Odsherred Kommune og i andre kommuner. Desuden kan planen implementeres som gensidig 

styrkelse af - og i synergi med Geopark Odsherred. 

Budgettet er på i alt kr. 51,3 mio. (investering 49,9 og drift 1,4 mio.) Finansieringen er fordelt 

med kr. 2,8 mio. fra lokalbefolkningen i form af frivillig arbejdskraft og egenfinansiering; et 

tilsagn fra Kommunen til implementering på kr. 12,3 mio.; kr. 50.000 fra fonde hvor tilsagn er 

opnået; og kr. 14,8 mio. i form af banklån. De resterende kr. 21,4 mio. er de nye fondsmidler, 

der er nødvendige til gennemførelse af planen i sin helhed. Driftsbudget er udelukkende 

baseret på frivillig indsats, de normale kommunale økonomiske forpligtelser, brugerbetaling 

samt en omfattende, men en ikke målbar indsats fra lokalbefolkningen til at udnytte de nye 

rammebetingelser skabt ved investeringerne i denne udviklingsplan. 

Implementering af planen styres af en organisation i form af en bestyrelse sammensat af fem 

lokale personer med professionel ekspertise til ledelse og styring af projektet. De 13 

indsatsområder er repræsenteret i bestyrelsen. Projektorganisationen sikrer nært samarbejde 

med Odsherred Kommune, Egebjerg og Omegns Bylaug og Egebjerg Landsbyvirksomhed. Et 

rådgiverpanel sikrer adgang til tilgængelig ekspertise og kompetencer inden for politik, jura, 

driftsøkonomi, infrastruktur, landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning og kommunikation. 

Planen, der navngives ”Egebjerg Projektet” udføres af lokalbefolkningen, der støttes i den 

femårige periode af de ansvarlige for de 13 indsatsområder, der refererer til bestyrelsen. 

Organisationen har hjemsted i Iværksætterhuset, der har ansvar for administration og 

formidling til resten af Kommunen og andre kommuner. Bestyrelsen foretager løbende 

monitorering og evaluering af implementeringen. Der udover er der planlagt to uvildige 

evalueringer, udført af et team på tre udefra kommende professionelle personer.   

Se også: www.egebjergonline.com 

http://www.egebjergonline.com/
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1. Baggrund 

Egebjerg-halvøen, i den østlige del af Odsherred Kommune, er et af de 13 

karakterområder, som kommunen er opdelt i. Halvøen grænser mod øst til Isefjorden, 

mod syd til Sidinge Fjord, mod sydvest til den tørlagte del af Sidinge Fjord og mod 

nordvest til det højtliggende plateau, der har tilknytning til Højbybuen (se kort i bilag 

15). Ifølge data fra Odsherred Kommune (2016) har Egebjerg-halvøen et areal på 3.588 

ha., hvoraf 2.824 ha. (78,7 %) udgøres af Egebjerg sogn, 21 ha. (0,6 %) af Nørre 

Asmindrup sogn og 743 ha. (20,7 %) af Vig sogn. Ifølge karakteranalysen er den 

overvejende del et karakteristisk landbrugslandskab. Den kystnære del er betegnet 

kontrasterende til det øvrige område og består af småbakket terræn, husmandssteder, 

skove og mindre sommerhusområder.   

Ifølge data fra Kommunens planafdeling (2016) tilhører 1.450 personer (86,4 %) af 

Halvøens befolkning (i alt 1.677) Egebjerg sogn. Den del af de to nabosogne, Nørre 

Asmindrup og Vig, der grænser til Egebjerg Sogn har lignende landskabsmæssige og 

demografiske karakteristika. De to nabosogne har en befolkning på Halvøen, der udgør 

henholdsvis 23 (1,4 %) og 204 personer (12,2 %) af Halvøens befolkning. 

Befolkningstallet på Halvøen har i de senere år været stagnerende eller svagt faldende. 

Sammenlignet med gennemsnittet for resten af Odsherred Kommune har Egebjerg Sogn 

en betydelig større medianindkomst pr. husstand, en større procentdel af arbejdsstyrken 

(ca. 60 %), der pendler ud af området og en større andel med en videregående 

uddannelse. Befolkningen på Halvøen har en stærk tradition for sammenhold gennem 

naboskab og foreningstilslutning. På det grundlag har Egebjerg og Omegns Bylaug, 

stiftet i 2013, opnået betydelige resultater, primært i og omkring Egebjerg by. 

Resultaterne omhandler byforskønnelse, bredbånd i Egebjerg by, en række 

enkeltprojekter og har ført til etablering af Egebjerg Landsbyvirksomhed, herunder 

Iværksætterhuset. Desuden er der en igangværende planlægning af fjernvarme for 

Egebjerg by. Aktiviteterne og resultaterne har været løbende dokumenteret i det 

månedlige nyhedsbrev ”Egebladet” fra 2013 til dato (www.egebjergonline.com). 

Efter en mindre afmatning i aktivitetsniveauet er der behov for igen at skabe mere liv i 

og gøre Bylauget mere synligt. Iværksætterhuset, der drives af Egebjerg 

Landsbyvirksomhed (ELV), har ikke opnået et tilstrækkeligt økonomisk grundlag med 

de aktiviteter og udleje, der var forventet ved etableringen i 2014. Både for Bylauget og 

for ELV er der behov for mere strategisk planlægning og hensigtsmæssige 

organisatoriske og institutionelle rammer, der fremmer en bæredygtig udnyttelse af de 

menneskelige, fysiske og erhvervsmæssige potentialer på Halvøen. På den baggrund 

blev der i februar 2016 igangsat en planlægningsproces med Kommunen som 

medspiller og med en omfattende borgerinddragelse. 

http://www.egebjergonline.com/
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2. Processen 

En helhedsorienteret plan for en landdistriktsudvikling kræver tre faser: 1) 

Mobiliseringsfasen, 2) Opstartsfasen og 3) Implementeringsfasen. Mobiliseringsfasen 

blev indledt på et møde den 22. februar 2016 med Kommunens borgmester, der gav 

udtryk for kommunens interesse og gav tilsagn om støtte til udarbejdelse af en plan for 

landdistriktsudvikling på Egebjerg-halvøen. Borgmesteren udtrykte ønske om, at en 

sådan plan måske ville kunne anvendes i forbindelse med revisionen af kommuneplanen 

i 2017, og således have en indirekte virkning på hele Odsherred Kommune. Kommunen 

har bidraget med kr. 15.625 fra Demokratipuljen til gennemførelsen af processen. 

Efter denne udmelding fra borgmesteren udnævntes under Egebjerg og Omegns 

Bylaugs auspicier en gruppe på 25 udvalgte borgere, der sammen med Bylaugets 

bestyrelse og tovholdere er repræsentative for Egebjerg-halvøens muligheder og 

interesser. De fik betegnelsen ”Aktørgruppen”. Et møde med aktørgruppen blev afholdt 

den 31. marts, hvor det teoretiske grundlag for en landdistriktsudvikling blev 

præsenteret og drøftet under det overordnede tema: ”Bæredygtig forvaltning og 

udnyttelse af Egebjerg-halvøen”. 

Sideløbende med mobilisering af aktørgruppen blev der afholdt yderlig to møder med 

Kommunen, hvor aktørgruppens ønsker til kommunen og dens bidrag til processen blev 

konkretiseret.  Desuden påbegyndtes bearbejdning af socioøkonomiske data på grundlag 

af provstiprofilen, udarbejdet af Kirkefondet (2013) og Statistikbanken, Danmarks 

Statistik (2010-2016). 

Mellem den 31. marts og den 23. april 2016 blev der på grundlag af et spørgeskema, 

gennemført 15 semi-strukturerede interviews i dialogform med udvalgte medlemmer af 

aktørgruppen, hvor et af interviewene var med Bylaugets samlede bestyrelse og et antal 

aktive tovholdere. For hvert interview blev der efterfølgende udarbejdet et 1 ½ - 2 siders 

referat, der blev sendt til godkendelse af interviewpersonen. En sammenskrivning af de 

15 interviewreferater og på det grundlag den overordnede ramme for udviklingsplanen i 

figuren på næste side, dannede grundlag for et debatmøde den 28. april med en udvidet 

aktørgruppe. For hvert af de 10 hovedpunkter i figuren påtog medlemmer af 

aktørgruppen sig at videreudvikle konkrete forslag i form af én side under følgende tre 

overskrifter: en kort teknisk beskrivelse, hvorfor, hvordan og hvem kan deltage og 

mulige kanaler til finansiering af tiltag. Hvert medlem af aktørgruppen påtog sig også 

opgaven at drøfte punkterne i figuren med personer i deres nabolag, med henblik på at 

tilgodese deres ønsker og synspunkter, samt promovere deres deltagelse i et borgermøde 

i juni 2016. 

På borgermødet 7. juni 2016 blev forslagene videreudviklet gennem en livlig debat. 

Møder og interviews danner tilsammen grundlaget for, at processen i de følgende afsnit 

vil blive udfoldet i en strategisk anvendelse af de menneskelige - de fysiske - og de 

erhvervsmæssige ressourcer. Anvendelsen af disse ressourcer vil ske i 
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overensstemmelse med det værdigrundlag, der også fremkom tydeligt gennem møderne 

med aktørgruppen og interviewene. 

Udover de 10 punkter, genereret fra de 15 interviews, omfatter planen: Fjernvarme til 

Egebjerg, udbredelse af IT-dækning på Halvøen samt anvendelse af Iværksætterhuset til 

formidling af landdistriktsudvikling. Disse tre aktiviteter har været indgående drøftet 

med de respektive arbejdsgrupper. 

Rammen for en udviklingsplan 
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3. Værdigrundlag og vision 

Møderne med aktørgruppen og interviewene har tydeliggjort en række komparative 

fordele på Egebjerg-halvøen og i dens befolkning. Det er de fordele, der tilsammen 

danner værdigrundlaget, som denne plan bygger på. 

Åbenhed og rummelighed mellem beboerne, der er født og opvokset på Halvøen, og de 

tilflyttere, der har besluttet at bosætte sig på Halvøen, skaber en gensidig afhængighed 

værdsat af begge parter. Denne gensidighed åbner mulighed for stærke fællesskaber, 

foreningsliv og derigennem accept af anderledes tænkende. Et eksempel er modtagelsen 

og accepten af økosamfundet ”Fri og Fro” og dets beboeres aktive deltagelse i 

lokalsamfundet.  

Rummelighed og fællesskaber sammen med påvirkning fra områdets natur er grobund 

for en livsstil, der fremmer lokaldemokrati som grundlag for aktiv deltagelse i 

udførelsen af praktiske opgaver og sociale sammenkomster. Der er en bevidsthed om, at 

alle skal inddrages i en lokaludvikling, og at alle har noget at bidrage med, når mulighed 

gives dem. Det er anerkendt og værdsat, at tilflyttere ofte kommer med uddannelse, 

faglighed og kærlighed til området, samt med interesse for at bidrage til lokalsamfundet 

gennem deltagelse i et socialt netværk og fællesskaber. 

Lokalbefolkningen skal bibringes stolthed for det hver især bidrager med for at forbedre 

levevilkårene i bredeste forstand. Alle skal også have mulighed for at realisere 

initiativer, der både har en almen værdi for lokalsamfundet og er rentable for den 

enkelte eller en gruppe af iværksættere med et erhvervsformål. Initiativer skal således 

starte nedefra og modnes i et fællesskab. Samtidig skal den enkelte opleve, at han/hun 

får noget personligt ud af bidrag til fællesskabet (f.eks. stigende huspriser, bedre socialt 

samvær, bedre fysiske faciliteter m.m.).  

Der er forståelse for - og et bredt funderet ønske om en bæredygtig udvikling, der er 

miljømæssig forsvarlig, økonomisk rentabel og samfundsmæssig acceptabel. Det 

betyder bedre styring af samfundets kredsløb i overensstemmelse med naturens 

kapacitet og en bedre forvaltning af naturressourcer for at sikre mangfoldighed 

(biodiversitet). Det opnås kun ved borgerinddragelse og nærdemokrati i højere grad, end 

det er tilfældet i dag. Økonomisk bæredygtighed betyder, at de økonomiske 

konsekvenser af en aktivitet og deres påvirkning på tværs af sektorer skal indgå i den 

langsigtede og visionære planlægning af udviklingsplanen. 

Natur og landskab fremhæves af alle som noget væsentligt og et særkende for Egebjerg-

halvøen. Balancen mellem natur- og kulturlandskabet ønskes bibeholdt eller forrykket 

til fordel for naturlandskabet. Der er bred enighed om, at både den enkelte og 

fællesskabet skal medvirke til at opnå et velplejet landskab med velholdte private og 

offentlige bygninger og infrastruktur. Med andre ord er et første skridt den forskønnelse 

af privat og offentlig ejendom, som stort set alle interviewpersoner mener, har høj 
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prioritet. Et forskønnet landskab er desuden det første indtryk, der kan påvirke 

potentielle tilflyttere til bosætning.  

Der er bred accept af landskabets multifunktionalitet, der tilgodeser naturlandskaber og 

biodiversitet, anvendelsesfunktioner (primært til landbrugsproduktion), men også en 

række servicefunktioner, der omfatter aktiviteter og funktioner i forbindelse med 

rekreative områder, bosætning, turisme og oplevelser. 

Den multifunktionelle anvendelse øger den diversitet, der er karakteristisk for Halvøen 

med varierende størrelser og driftsformer af landbrug, økosamfund, kunst og kultur, 

forskellige former for overnatning, gårdbutikker og spisesteder, vandreture og 

naturoplevelser. Den rige natur, friluftsliv, kunsthåndværk, mangfoldighed, æstetik og 

fællesskaber medvirker til at realisere drømmen om en særlig livsstil.   

Der ønskes mere sammenhæng i naturen, så der gennem korridorer gives mere plads til 

flora og fauna. Aktiverne i de tre statsskove, overdrev, strandenge, kyster og de to fjorde 

er et væsentligt grundlag for friluftsliv og naturoplevelser. Det giver grundlag for 

friluftsliv med rige muligheder for strandliv, sejlsport, lystfiskeri m.m. Området bør 

lukkes mere op for turister og gæster ved at udbygge – og gøre opmærksom på disse 

attraktioner gennem målrettet skiltning. Der sikres muligheder for bosætning uden stor 

gældsættelse, med lave leveomkostninger og muligheder for fællesskaber og socialt 

samvær. 

Der tilstræbes en formindskelse af det offentligt regulerede ifølge en liberaliseret 

planlov samt, at den territorielle kompetence (private ejendomsret) giver plads til 

lokalsamfundets udfoldelse. Derfor ønskes: en forbedret kommunikation mellem 

kommunen og Halvøens lodsejere, at der gives plads af lodsejerne til servicefunktioner, 

og at der er generel enighed om, at de forskellige funktioner har mulighed for - og 

potentiale til udbygning.   

Mobilisering af de stedbundne ressourcer til akkumulering af kapital forøger 

mulighederne for en direkte forbindelse mellem producent og forbruger på Halvøen. Det 

medfører etablering af nye virksomheder og dannelse af nye arbejdspladser. Stedbundne 

ressourcer, mobiliseret på grundlag af social kapital (relationer mellem mennesker) og 

ekstra-lokale relationer sættes i fokus. Der lægges vægt på både styrkelse af Halvøens 

konkurrencemæssige fordele og den aktive deltagelse af alle beboere og deres 

ressourcer med henblik på en større grad af lokaløkonomi, mindre behov for pendling 

og forøget ”eksport” af produkter og ydelser ud af Halvøen. 

Man ønsker forøget biodiversitet og lavere energiforbrug gennem varierende 

landbrugsstørrelser og driftsformer med mulighed for nye produkter, kvalitetsfødevarer 

og forarbejdning. Potentialet i turismen, inklusiv ”grøn turisme” bør udnyttes og en 

kortlægning af potentialet for landbrug og andre erhverv er grundlaget for mere 
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erhvervsliv og iværksætteri på Halvøen. En kortlægning af potentialet kan således 

klarlægge, hvad erhvervslivet kan tilbyde både nu og fremover. 

Produktionssystemer skal gå i retning af genbrug og en circulær øko-system-økonomi. 

For landbrugsproduktionen tilstræbes en bioøkonomi, hvor restprodukter anvendes i 

sammenhænge med nye og gamle afgrøder, der på sigt kan føre til bæredygtige 

(energibesparende), men rentable løsninger indenfor fødevarer, foder, biomaterialer og 

bioenergi. Omlægning af arealer, der er mindre velegnede til intensiv dyrkning, skal 

omlægges til arealer med ekstensiv drift, natur, græs og flerårige afgrøder. Forskellige 

former for ”jord til bord” landbrugsfællesskaber skal afprøves med en funktionsdygtig 

forbindelse mellem lokale producenter af kvalitetsfødevarer og lokale forbrugere. 

I udviklingsprocessen lægges der vægt på en stigende grad af lokaløkonomi ved at købe 

lokalt producerede varer og serviceydelser, hvor der er kædeansvar i alle led fra 

producent til forbruger. Derfor lægges vægt på ærlighed, gensidig tillid, gode 

arbejdsforhold, god dyrevelfærd og teknisk, miljømæssig, økonomisk og social 

bæredygtighed.  

Den lokale strategiske kapacitet bør udvikles gennem etablering af en hensigtsmæssig 

organisation og institutionelle rammer for en udvikling, hvor de menneskelige, fysiske 

og erhvervsmæssige ressourcer og potentialer bringes i spil. Den kapacitet, der er 

oparbejdet i Egebjerg bys organisationer og institutioner, bør udbredes til hele Halvøen i 

bytte for adgang til naturoplevelser, fødevarer og bioenergi. Det indebærer en rationel 

udnyttelse og koordination af Egebjergs foreninger uden overlap.  

Der satses på en netværksstyret lokaludvikling, der giver plads til både selvstændig 

udfoldelse og samarbejde (fællesskaber), baseret på gensidighed og fælles etiske 

normer. Dynamikken gennem initiativer fra tovholder grupper skal fremmes gennem 

rådgivning og facilitering af nødvendig finansiering. Skolens rolle er central i en 

undervisnings- og dannelsesproces, der også omfatter landdistriktsudvikling og som 

grundlag for et samlingssted og idéudveksling mellem børn, forældre og 

lokalsamfundet. En positiv omtale og formidling af Halvøens komparative fordele kan 

fortages gennem formelle kurser i Iværksætterhuset, hvor også flere af husets tidligere 

aktiviteter kan bibeholdes.  

Som en del af værdigrundlaget betragtes et områdes og en befolknings resiliens som en 

robusthed til at betragte udfordringer som muligheder og modstå pres fra 

udefrakommende påvirkninger med et anderledes værdigrundlag. I så fald er 

værdigrundlaget for planens gennemførelse en appel til, at den enkelte beboer tager 

mere ansvar for sig selv, sine naboer og fællesskabet og derved bidrager til velfærden i 

lokalmiljøet. 
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4. Kvantificerbare og verificerbare mål 

Egebjerg Projektet omfatter 13 overordnede mål eller resultater, der forventes opnået 

over en periode på fem år. Grundlaget for disse 13 mål er med en rimelig stor 

detaljeringsgrad, beskrevet i bilag 1-13. Herunder er en kort præsentation af hvert af de 

13 bilag: 

Forskønnelse af offentlig og privat ejendom: I alle interviews og møder, i forbindelse 

med udarbejdelsen af denne plan, var der en udbredt enighed om, at forskønnelse af 

landskabet er af stor betydning for at fremme en interesse for tilflytning og bosætning 

på Halvøen. En fælles- og gør-det-selv måde at indsamle skrald på indføres, og 

beboerne får mulighed for sammen at gøre ejendommene skønnere. Fælles arbejde og 

resultater fejres med fest og dans. Bilag 1 (s.-29) beskriver en positiv tilgang til 

forskønnelse af offentlig og privat ejendom. 

Forbedring af landskab og landskabspleje: Stort set alle 13 mål relaterer på den ene eller 

anden måde til det smukke landskab, der karakteriserer Egebjerg-halvøen. Både dem 

der bruger landskabet til kommercielle formål og dem der bruger landskabet til 

rekreative formål og naturoplevelser har en interesse i en god balance mellem kultur- og 

naturlandskabet. Der tages udgangspunkt i hvad der er nu, og hvad der skal til for, at 

man kan udvikle områdets landskab både visuelt til gavn for Egebjerg-halvøens beboere 

og ligeledes forbedre tilstanden i det dyrkede landskab til gavn for vildt, flora og fauna. 

Bilag 2 (s.-32) beskriver, hvordan en landskabsplan kan imødekomme en 

multifunktionel anvendelse af landskabet. 

Samarbejde med Odsherred Kommune: Omfanget af de gode resultater som Egebjerg 

har opnået i de senere år gennem en lokalstyret netværksudvikling, skyldes i et vist 

omfang et positiv samarbejde - og en konstruktiv dialog med Odsherred Kommune. 

Kommunen har støttet politisk og administrativt denne lokale netværksstyrede udvikling 

og har bidraget med ca. 12 millioner kr. (inkl. bevilgede midler) til det arbejde, der er 

udført af frivillige i Egebjerg fra 2012-2016. Det positive samarbejde er fortsat under 

udarbejdelsen af denne plan under kommunens bevågenhed. Kommunen har desuden 

givet tilsagn om økonomisk støtte til implementering af flere af de 13 mål, omfattet af 

”Egebjerg Projektet”. Bilag 3 (s.-34) uddyber, hvordan det gode samarbejde kan 

fortsætte og yderlig udbygges til gavn for Egebjerg-halvøen og resten af Odsherred 

kommune. 

Naturoplevelser som grundlag for bosætning, trivsel og turisme: Tilflytning til 

Egebjerg-halvøen handler om at forsøge at påvirke et særligt segment af mennesker til 

at flytte hertil. Når man udbreder og formidler alt det, man synes er særlig godt ved 

Egebjerg-halvøen, så henvender man sig indirekte til personer, som man har fælles 

værdier med. Det er derfor væsentligt at finde bredden af det særligt gode, som Halvøen 

kan tilbyde, og derfor fokuseres der i særlig grad på grøn turisme og udvikling af denne. 

Man må kunne vælge til og fra, så udviklingen får retning i form af en ramme, som bl.a. 
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indeholder begreber som bæredygtighed, fødevareproduktion, rig natur, friluftsliv, 

kunsthåndværk, mangfoldighed, æstetik og fællesskaber. Ud fra disse værdier uddyber 

bilag 4 (s.-36) en række tiltag til naturoplevelser som grundlag for stigende turisme og 

bosætning, med angivelse af mulige bosætningsformer. 

Adgang til naturoplevelser gennem cykelstier: Gruppen omkring etablering af en 

cykelsti fra Nykøbing over Egebjerg til Vig begyndte sit arbejde i foråret 2013. Fra 

begyndelsen har gruppen bestået af personer fra Strandhusene og Egebjerg området. 

Senere er der kommet flere med, og dermed også deltagelse af grundejerforeningen i 

Mosby. Afmærkning af cykelstier i Egebjerg by, oprindelig del af det samlede projekt, 

er i 2016 udført og bekostet af Kommunen til en samlet pris på kr. 500.000. Tilsagn om 

finansiering af færdiggørelsen af cykelstien fra Nykøbing til Egebjerg er givet af 

Kommunen. Det historiske forløb og den fortsatte udbygning af cykelstier er givet i 

bilag 5 (s.-41). 

Landbrug som grundlag for bosætning: Det er en udbredt opfattelse, at landbruget har 

nået en struktur, hvor der fremover vil være varierede brugsstørrelser og 

dyrkningsformer. Det giver mulighed for at anvende landbrug som en af mange mulige 

bosætningsformer, samt at udføre forsøg med nye produktionsformer og 

dyrkningssystemer. Bilag 6 (s.-43) tegner en model for et landbrugsfællesskab med 

henblik på ny bosætning, der har store perspektiver for udbredelse på Halvøen, med 

hjælp fra den foreslåede jordbrugsfond. Bilagets indhold giver også muligheder for 

imødekommelse af mange landmænds og ikke-landmænds ønsker om en mere 

diversificeret, energibesparende, bæredygtig og rentabel fremtidig landbrugsproduktion. 

Egebjerg-halvøens erhvervspotentiale: Fra interviewene og møderne med aktørgruppen 

i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen synes det at være en generel 

opfattelse, at der er et uudnyttet erhvervspotentiale både i landbrug og andre 

produktions- og servicevirksomheder på Egebjerg-halvøen. Det ville være ønskeligt at 

lave den samme kortlægning af erhvervslivet på Egebjerg-halvøen, som der blev gjort 

med turismen i brochuren og på hjemmesiden VisitEgebjerg/Velkommen til Egebjerg-

halvøen. Bilag 7 (s.-48) beskriver hvordan en sådan kortlægning kan udføres med 

veldefinerede formål til besvarelsen af mulighederne for forøget erhvervsliv på 

Halvøen. 

Skolens rolle i landdistriktsudvikling: Det er væsentligt, at Skolen i Egebjerg får lov at 

fortsætte med at eksistere, hvis det skal være attraktivt for tilflyttere at bo i området.  

Skolens bidrag til udvikling af lokalområdet sker gennem en velfungerende skole, tæt 

forbundet med lokalsamfundet gennem de fire ”udsteder”, der hver repræsenterer et 

særligt område med biotoper og karakteristika, der indgår i undervisningsforløbet. 

Påvirkning af børn på et tidligt tidspunkt til en ungdoms- og voksentilværelse med 

ansvar for eget liv gennem deltagelse i erhvervsliv og lokale fællesskaber er af 

afgørende betydning for opbyggelse af selvværd, gennemførelse af uddannelse og 
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mindst mulig afhængighed af offentlig forsørgelse. Ovenstående er et særdeles godt 

grundlag for gennem børne-, lærer- og forældresamarbejde at agere som en integreret 

del af den landdistriktsudvikling beskrevet i denne plan. Styrkelse af skolens 

muligheder i den retning er beskrevet i bilag 8 (s.-50). 

Formidling af Egebjergs organisatoriske og institutionelle kapacitet: Målet med 

kommunikationsarbejdet på Egebjerg-halvøen er at understøtte og initiere udvikling i 

området, ved at stille sig til rådighed for initiativer, idéer og arrangementer.  For at sikre 

en god og fyldestgørende kommunikation og dialog mellem Egebjerg-halvøens borgere 

og Odsherreds byråd, pressen, turister samt mulige nytilflyttere, har man opbygget 

forskellige kommunikationsstrukturer, der involverer ganske meget frivilligt arbejde. 

Med Egebjerg Projektet er der behov for mere målrettet formidling af ”Egebjerg 

Projektet” til hele Halvøen ved i højere grad at tilbyde de otte mindre landsbyer på 

Halvøen et ejerskab til projektet, samt fremme Bylaugets rolle i den forbindelse. Bilag 9 

(s.-52) indeholder en beskrivelse af medier og kommunikationskanaler til formidling af 

Egebjerg Projektet. 

Fremme af tovholder initiativer: Egebjerg og Omegns Bylaug har gennem årene været 

hovedansvarlig for administration af en række initiativer taget af individuelle og 

grupper af personer til at igangsætte mindre projekter. I de fleste tilfælde har projekterne 

haft et socialt eller kulturelt islæt og formål, i andre tilfælde har projekterne haft en 

erhvervsmæssig karakter. Egebjerg Projektet skal fortsat give mulighed for den slags 

initiativer, men nu udstrakt til hele Halvøen gennem Bylaugets forbedrede 

kommunikation med Halvøens otte landsbyer. Bilag 10 (s.-55) giver detaljer om, 

hvordan en tovholderfond kan anvendes til at opfylde disse muligheder. 

Implementering af nærvarme i Egebjerg: Egebjerg blev udnævnt som energilandsby i 

Odsherred kommune i 2013.  Energilandsbystatussen førte til en 5-benet plan, hvor et af 

benene er etablering af en fælles varmeforsyning baseret på bioenergi. I samarbejde 

med Energiklyngecenter Sjælland, Roskilde Universitets Center, Odsherred Kommune 

og en lokal arbejdsgruppe er der udarbejdet omfattende tekniske og økonomiske 

beregninger til et fjernvarmesystem i Egebjerg by. En bestyrelse er etableret, og 

detaljerede beregninger om alternative varmesystemer og varmekilder er udarbejdet. En 

samfundsøkonomisk beregning er gennemført med et acceptabelt resultat. Bestyrelsen 

har derfor indkaldt til møde for at genbekræfte interessen for tilslutning fra de fem 

største potentielle forbrugere. Efter genbekræftning udarbejdes projektforslag til 

kommunal godkendelse. Bilag 11 (s.-57) giver de tekniske og økonomiske detaljer samt 

tidsplan, hvis forbrugergrundlaget bekræftes. 

Forbedret IT - dækning på Egebjerg-halvøen: Der er betydelige sommerhusområder på 

Halvøen med beboere og gæster, der forventer og ønsker en internetforbindelse, der gør 

det muligt at bibeholde både erhvervsmæssig og privat kommunikation, når de er i 

sommerhus. Som nævnt i afsnit 1 pendler ca. 60 % af Halvøens arbejdsstyrke dagligt ud 
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af Halvøen til jobs, der kræver hurtig og effektiv internetforbindelse. Hvis en hurtig 

forbindelse eksisterede, ville mange af disse pendlere foretrække at skabe deltids 

hjemmearbejdsplads og derved reducere transport-omkostninger og effektivisere 

arbejdsindsatsen. Endelig er der virksomheder, inklusiv landbrug på Halvøen, der 

kræver bedre og hurtigere internetforbindelser for at kunne drive deres virksomhed 

effektivt. Bilag 12 (s.-60) beskriver et prisbilligt og effektivt system til dækning af hele 

Halvøen med hurtig internetforbindelse. 

Iværksætterhuset som rammen om erhvervsudvikling og formidling: Iværksætterhuset 

er kommet i stand, fordi frivillige lokale kræfter ønskede at skabe liv og erhvervsrettede 

aktiviteter i lokalområdet. Kommunen stillede en bygning til rådighed der tidligere 

husede skole/børnehave og tilbød et partnerskab mellem Egebjerg Landsbyvirksomhed 

og Odsherred Kommune. Partnerskabet omfattede et kommunalt bidrag på ca. kr. 

600.000 til intern indretning, forsikring samt en toårig underskudsgaranti. Anlæg af 

udenoms arealer og vedligehold samt indkøb af inventar og udstyr blev udført ved 

frivillig arbejdskraft og bekostet gennem husets drift. Projektet har eksisteret siden 

sommeren 2014 og har været rammen om mange gode aktiviteter. Indtjening gennem 

aktiviteter og udleje af lokaler har ikke været tilstrækkelig til at dække driftsudgifterne. 

Derfor er kommunens underskudsgaranti mobiliseret for den resterende del af 2016. 

Kommunen har desuden tilbudt et økonomisk bidrag til at holde huset i gang i 2017 og 

2018 forudsat, at der kan findes løsninger til selvfinansiering af huset fra 2019. Med 

færdiggørelsen af Egebjerg Projektet er der åbnet nye muligheder for en 

erhvervsorienteret styring og ledelse af Iværksætterhuset gennem tre veldefinerede 

tidshorisonter med formidling og erhvervsudvikling, kursusvirksomhed vedrørende 

landdistriktsudvikling i videste forstand samt overnatningsmuligheder. Bilag 13 (s.-62) 

beskriver, de økonomiske aktiviteter, der fører til ejerskab og rentabilitet i drift af huset. 

5. Formål 

Værdigrundlaget i afsnit 3 og de besluttede mål i afsnit 4 giver mulighed for at 

formulere et fælles formål med udviklingsplanen.  Formålet kan deles i et overordnet 

formål og et specifikt formål. 

5.1 Det overordnede formål. 

Det overordnede formål fører til resultater, der kan vurderes kvalitativt, hvorimod det er 

vanskeligt at kvantificere resultaterne. Vi kan formulere følgende som overordnet 

formål:  

”At forbedre sammenhængskraft og synergi mellem Odsherred Kommune, lodsejere på 

Egebjerg-halvøen og Egebjerg bys organisationer og institutioner gennem en 

bæredygtig udnyttelse af Halvøens potentiale til forøget produktivitet, trivsel og 

ressourceforbrug”. 
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5.2 Det specifikke formål. 

Modsat det overordnede formål er det specifikke formål, som ordet siger, præcist. Det 

har en tidsramme og både formål og de konkrete mål/resultater er kvantificerbare og 

verificerbare. Det specifikke formål er derfor: 

”At skabe en sammenhængende ramme for en helhedsorienteret landdistriktsudvikling i 

overensstemmelse med et fælles værdigrundlag, der giver den enkelte og fællesskabet 

inspiration til - og muligheder for at udføre de aktiviteter, der kræves for at opnå 

resultaterne af de i fællesskab besluttede mål”. 

6. Planen 

På de følgende sider opstilles i tabel systematisk de 13 mål, der skal opfylde det 

specifikke formål. For hvert mål er der anført forudsætninger for at opnå målet og de 

risici, der er forbundet hermed.  Næste trin i processen er de aktiviteter i tabel 2 , der er 

forbundet med udførelsen, der fører til opnåelse af målet. For hver aktivitet er der anført 

de materielle, arbejdsmæssige og finansielle ressourcer, der er nødvendige for at 

gennemføre aktiviteten. Mål, aktiviteter og ressourcebehov er understøttet i bilag 1-13 

med en teknisk og økonomisk beskrivelse for hver af de 13 mål. Efterfølgende er der 

udarbejdet investerings- og driftsbudgetter, finansieringsplan, organisationsdiagram og 

tidsplan.  

Til udarbejdelsen af planen fra februar til september er der skønsmæssigt medgået 1.600 

– 2.000 frivillige arbejdstimer til aktørmøder, interviews og facilitator input. Planen 

blev efterfølgende revideret af en arbejdsgruppe, etableret med henblik på afslutning af 

opstartsfasen og som forberedelse til projektimplementeringen.  
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6.1 De kvantificerbare og verificerbare mål og resultater:                            Tabel 1   

Formål Målbare indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger og risici 

Overordnet formål: 

Forbedre sammenhængskraft og synergi 

mellem aktører i landdistriktsudvikling. 

Generelt indtryk fra lokale beboere og de ekstra-

lokale personer, der besøger Egebjerg-halvøen. 

Subjektiv vurdering fra Kommunen 

og de deltagende fonde. 

At lokalbefolkningen, Kommunen og 

ekstra-lokale relationer tager ejerskab 

af Egebjerg Projektet (E.P.) 

Specifikt formål: 

Skabe rammen for en helhedsorienteret 

landdistriktsudvikling i overensstemmelse 

med det fælles værdigrundlag. 

Anvendelsen af de økonomiske midler til 

investering i de 13 mål, med opnåelse af de 

fastsatte resultater indenfor den fastsatte tidsramme 

på fem år. 

Halvårlige bestyrelsesrapporter og 

rapporterne fra to evalueringer 

udført af et uvildigt eksternt 

evalueringsteam. 

At Egebjerg Projektet finansieres og 

gennemføres som planlagt og som 

beskrevet i dette projektdokument. 

Beskrivelse – mål/resultater Målbare indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger og risici 

1. Privat og offentlig ejendom 

forskønnet. 

- Kampagner til indsamling af affald 

iværksat. 

- Affald indsamlet. 

- Faldefærdige bygninger nedrevet. 

- Affaldsspande opsat på Halvøen. 

”Egebladet” og facebook; Antal 

sække med skrald indsamlet; Antal 

bygninger nedrevet og puljemidler 

anvendt; Antal skraldespande opsat. 

At Bylauget tager initiativer gennem 

diverse medier og gennem dets otte 

”agenter”; At der er fonds- og 

puljemidler til rådighed. 

2.  Naturlandskabet forbedret. - Landskabsplan udarbejdet 

- Egetræsalléer på indfaldsveje plantet. 

- Nye biotoper etableret af lodsejere. 

- Beplantede korridorer etableret. 

- Vejkanter med skånsom slåning udpeget. 

Landskabsplan og rapport; Antal 

meter plantet; Antal biotoper 

etableret; Antal meter/km 

korridorer etableret; Antal km. vej-

kanter med skånsom behandling. 

At samarbejde etableres med Institut 

for Geovidenskab og Naturforvaltning 

(K.U.) til udarbejdelse af en 

landskabsplan. At tilladelser fra 

Kommunen - og fondsmidler opnås. 

3. Partnerskab med Kommunen 

funktionsdygtigt. 

- Tidsforløb fra ansøgning til tilladelse. 

- Byggeri og anlæg godkendt. 

- Kommunal dagsværk anvendt på E.P. 

- Kommunale midler udbetalt til E.P.  

Officielle breve og tilladelser; 

Mødereferater; Rettidig tildeling af 

bevilgede midler, som anført under 

de forskellige mål. 

At Kommunen har en pragmatisk 

tilgang til tilladelser til Egebjerg 

Projektet og kan afsætte de nødvendige 

ressourcer til sagsbehandling. 

4. Naturoplevelser som grundlag 

for bosætning, trivsel og 

turisme forbedret. 

- Tilflytning til Egebjerg by forøget. 

- Tilflytning til resten af Halvøen forøget. 

- Naturlegepladser etableret. 

- Kløverstier til oplevelser anvendt. 

- Shelterpladser i statsskovene anvendt. 

- Turistkontoret besøgt. 

- Guidede ture på Halvøen gennemført. 

- Overnatning i ”træhoteller”(Stingray”). 

- Kyst/fjord oplevelser fremmet ved 

anlæg. 

- Adgang til natur forbedret 

Befolkningsstatiskik fra 

folkeregister og Danmarks Statistik; 

Naturlegepladser; Lejlighedsvis 

tælling af færdsel på kløverstier; 

Registrering af overnatninger; 

Registrering af besøgende; Antal 

turdeltagere;  Antal træhoteller 

etableret; Antal anlæg etableret og 

antal besøgende/-brugere; Antal 

skilte opsat ved naturområder. 

At muligheden for bosætning 

forbedres og formidles. 

At diverse tilladelser fra Kommunen 

kan opnås. 

At fondsmidler kan tilvejebringes. 

At der er velvillighed fra de berørte 

lodsejere til færdsel og afgivelse af 

jord til diverse formål. 
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Beskrivelse - mål/resultater Målbare indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger og risici 

5. Adgang til naturoplevelser 

forbedret. 

- Cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing 

Sj. anlagt. 

- Cykelsti mellem Egebjerg og Vig anlagt. 

- Cykelstier anvendt. 

- Kløverstier anlagt. 

Antal km. færdiggjort; 

 

Antal km. færdiggjort; 

 

Lejlighedsvis tælling af cyklende. 

Km. kløverstier anlagt og med god 

skiltning, samt lejlighedsvis tælling 

af gående på stierne. 

At de bevilgede kommunale midler er 

tilstrækkelige; At der søges om flere 

offentlige midler til Egebjerg-Vig 

ruten; At berørte lodsejeres velvilje til 

benyttelse og udbygning af kløverstier 

opretholdes 

 

6. Velegnede landbrug bosat 

som landbrugs-fællesskaber. 

- Organisation af landbrugsproduktion 

forbedret. 

- Landbrugsfællesskab som bosætning 

realiseret. 

- Energibesparende og bæredygtige 

dyrkningsmetoder fremmet gennem 

forsøg. 

- Muligheder for etablering som 

selvstændig forbedret gennem 

jordbrugsfond. 

- Grundlag for jordomfordeling etableret. 

- Salg af lokalt producerede fødevarer 

forøget. 

En fem personers bestyrelse er på 

plads; Antal landbrugsfællesskaber 

etableret og antal beboere; 

Resultater af praktiske 

dyrkningsforsøg og 

afgræsningssystemer; Antal 

personer, der har haft adgang til 

jordbrugsfond; Projekt for 

jordomfordeling i samarbejde med 

bilag 2 udarbejdet; Salgstal i 

Brugsen og gårdbutikker for salg af 

lokalt producerede fødevarer.  

 

At Kommunen giver tilladelser til 

etablering af landbrugsfællesskaber 

som bosætning i nærheden af Egebjerg 

og de andre otte landsbyer på Halvøen; 

At der er landmænd, der er villige til at 

afgive/sælge jord til formålet; 

At der er interesserede potentielle 

tilflyttere til bemanding af landbrugs-

fællesskaberne; 

At der kan tilvejebringes fondsmidler 

til etablering af jordbrugsfonden; At 

der er et marked for lokalt producerede 

fødevarer. 

 

 

7. Erhvervspotentialet fastlagt. - Konsulent- og frivilligteam sammensat. 

- Nye traditionelle erhvervsvirksomheder 

etableret. 

- Nye innovative virksomheder etableret. 

- Landbrug af forskellig størrelse og drifts-

form samt ubrugt kapacitet kortlagt. 

- Beskæftigede og potentiale i produk-

tionsvirksomheder. 

- Beskæftigede og potentiale i landbrugs-

virksomheder. 

- Beskæftigede og potentiale i 

servicevirksomheder. 

Et velfungerende team og fyldest-

gørende rapporter for henholdsvis 

landbrug og andre erhverv; 

Antal nye traditionelle 

virksomheder; Antal nye innovative 

virksomheder etableret; Antal 

fuldtids- deltids- og hobbylandbrug, 

ejerforhold, alder, salgsplaner samt 

ledig bygningskapacitet; Antal nye 

arbejdspladser og lærepladser i 

eksisterende såvel som nye 

erhvervsvirksomheder. 

 

At fondsmidler kan fremskaffes; 

 

At et konsulent/frivillig team med 

kapacitet til samarbejde med det lokale 

erhvervsliv kan sammensættes. 
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Beskrivelse - mål/resultater Målbare indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger og risici 

8. Skolens rolle i landdistrikts-

udvikling synliggjort. 

- Elevtal forøget ved tilflytning og ved 

kvalitet af undervisning. 

- Elevforståelse for områdets erhvervsliv 

forøget. 

- Fødevarer til skolens køkken produceret. 

- Landdistriktsudvikling som en integreret 

del af undervisningen indført. 

- Børn -, lærer -, forældre-, og 

lokalsamfundets samarbejde forbedret. 

Antal børn i børnehaven; Antal 

elever i folkeskolen; Antal besøg til 

områdets erhvervsvirksomheder og 

elevernes besøgsrapporter; Værdi af 

grønsager produceret i skolehaven; 

undervisningsmateriale produceret 

til fremme af børns forståelse for 

landdistriktet; Sociale sammen-

komster med skolen som ramme. 

At elevtallet stiger som grundlag for 

fortsat skoledrift i Egebjerg; 

At den gode organisering af 

undervisningsforløb samt skole-hjem 

samarbejde fortsætter; 

At lokalbefolkningen bakker op om 

alle funktioner tilknyttet skolen 

(sportsarealer, bygninger, køkken, 

demokratek m.m.) 

9. Egebjergs organisatoriske og 

institutionelle kapacitet 

udbredt til hele Halvøen. 

- ”Egebladet” udbredt til hele Halvøen. 

- Antal facebookbrugere forøget. 

- Egebjerg Projektets udførelse formidlet 

gennem Bylaugets 8 Agenter i landsbyer  

- Antal udhængsskabe i lokalområderne 

ophængt og vedligeholdt. 

- Egebjerg Projektet formidlet gennem 

annoncering. 

- Projektet anvendt i formidlingsøjemed. 

- VisitEgebjerg trykt og distribueret. 

Antal digitale modtagere af 

”Egebladet”; Antal trykte 

eksemplarer distribueret; 

Agenternes halvårlige rapport til 

Bylaugets bestyrelse; Antal 

annoncer og beløb anvendt;  

Antal turistguider trykt og 

distribueret. 

At de udpegede Agenter betragtes som 

– og betragter sig som en del af 

Bylaugets bestyrelse; At en tovejs 

kommunikation mellem 

lokalbefolkningen og medierne 

opmuntres; 

At der er fondsmidler til rådighed til 

udbygning af formidling og 

annoncering. 

10. Gennemførelse af tovholder-

initiativer sikret. 

- Tovholderprojekter til styrkelse af 

fællesskab, med social karakter udført. 

- Tovholderprojekter med karakter af 

erhverv og iværksætteri udført. 

- Beløb afsat til hver kategori af 

tovholderprojekter investeret. 

- Fællesskab påskønnet 

-  

Antal afsluttede projekter og 

vurdering af opnåede resultater 

ifølge afrapportering og in situ 

vurdering; Antal kroner investeret i 

hver kategori af tovholderprojekter; 

Arrangementer til påskønnelse af 

indsats ved fællesskaber. 

At Bylauget oparbejder kapacitet til 

styring af tovholderinitiativer og 

projektgennemførelse; 

At fondsmidler kan tilvejebringes. 

11. Fjernvarmesystem i Egebjerg 

implementeret. 

- En kompetent bestyrelse dannet. 

- Kundegrundlaget sikret. 

- Et konkurrencedygtigt varmesystem 

beregnet. 

- Udbudsdokumenter til sikring af 

problemfri anlægsperiode fremstillet. 

- Tidsfrister og medlemstilslutning 

overholdt. 

- Priser og leveringsbetingelser overholdt. 

Referater fra bestyrelsesmøder; Et 

kundegrundlag, der sikrer 

rentabilitet i varmeforsyningen; 

Vurdering af udbudsdokumenter; 

Tidsplan versus tidsforløb til 

projektimplementering; Priser pr. 

kWh. og leveringsstabilitet. 

 

At der er tilstrækkeligt kundegrundlag 

til sikring af systemets rentabilitet; At 

der kan tilvejebringes fondsmidler til 

gennemførelse af udbudsfasen; 

At der kan opnås favorable banklån til 

anlægsfasen; At bestyrelsen vil 

fortsætte som ansvarlig for drift af 

varmesystemet.  
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Beskrivelse - mål/resultater Målbare indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger og risici 

12. Bredbånd på Halvøen 

funktionsdygtigt. 

- En faglig kompetent gruppe dannet til 

udarbejdelse af planer og projekt. 

- Kundegrundlaget sikret. 

- En IT-dækning af Halvøen udarbejdet. 

- Udbudsdokumenter til sikring af 

problemfri sende- og modtageforhold 

udarbejdet. 

- Tidsplan for installation overholdt. 

- Alternative ejerforhold for system og 

drift foreslået. 

Teknisk og økonomisk projekt 

dokument; Kundegrundlget; 

Udbudsdokumenter; Tidsplan 

versus tidsforløb til 

projektimplementering; 

Abonnementspriser for forskellige 

hastigheder; Forslag til alternative 

ejer- og driftforhold. 

 

At TDC og andre kommercielle 

udbydere ikke kan sikre optimal IT; 

At der er tilstrækkeligt kundegrundlag 

til at sikre et rentabelt system; 

At fondsmidler kan tilvejebringes; 

At potentielle kunder er villige til at 

betale for modtageudstyr og 

installation; 

At emissioner fra anlægget er på et 

acceptabelt lavt niveau. 

13. Iværksætterhuset, som 

rentabelt center for 

erhvervsudvikling og 

formidling, fuldt udbygget. 

 

 

 

- Egebjerg Projektets implementering og 

husets rentable drift sikret gennem 

udpegelse af en kompetent bestyrelse. 

- Husets kontorpladser udlejet. 

- Erhvervsorienteret service igangsat. 

- Iværksætterhuset ombygget og indrettet 

til kursusvirksomhed med overnatning. 

- Overtagelse af ejerskab i 2019 sikret ved 

en stabil indtægt fra huset aktiviteter. 

- Egebjerg Projektets implementering 

sikret gennem investering i facilitator på 

konsulentbasis. 

- Indtægter der dækker udgifter er sikret. 

- Egebjerg Projektet gennemført i 

overensstemmelse med tids- og 

investeringsplan. 

Honoreret bestyrelse på fem 

personer i funktion; Referater fra 

bestyrelsesmøder; Antal kontorer 

udlejet; Antal medlemmer af 

fitnesscenter; Erhvervsorienterede 

aktiviteter iværksat; Byggeplaner 

og byggeri; Juridiske og 

økonomiske planer for overtagelse 

af ejerskab til huset; 

Jobbeskrivelser for konsulent-

ydelser og verifikation in situ; 

Årsregnskaber vedr. investering og 

drift; 

Halvårlige bestyrelsesrapporter og 

rapporter fra uvildige evalueringer i 

2018 og 2020. 

At den nødvendige professionelle 

ekspertise samles i bestyrelsen; At der 

sikres holdbare udlejekontrakter, med 

tilstrækkeligt indtægtsgrundlag; 

At indtægter fra husets drift er 

tilstrækkelig overbevisende ved 

udgangen af 2018 til at overtage 

ejerskab og påbegynde isolering af hus 

og ombygning; 

At der kan tilvejebringes tilstrækkelig 

fondsmidler til at begrunde en 

investering i sikring af implementering 

af Egebjerg Projektet i sin helhed. 
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6.2 Aktiviteter og ressourceforbrug relateret til hvert mål      Tabel 2 

Aktiviteter relateret til hvert mål/resultat Ressourcer (materialer, arbejdskraft/frivillig og lønnet og udgifter/omkostninger) 
1.1 Opsætning af skraldespande og hundeposestandere 

1.2 Nedrivning af faldefærdige bygninger 

1.3 Frivilligt arbejde til kampagner og støtte til forskønnelse af 

privat ejendom  

Dekorerede skraldespande og hundeposestandere = kr. 70.000. 

Ved anvendelse af kr. 500.000 fra Kommunens nedrivningspulje. 

Frivillig hjælp til forskønnelse af privat ejendom 1500 t; 1000 t til forskønnelse af offentlig ejendom og 300 t 

til genbrugs initiativer til brug af indsamlet skrald = i alt 2800 timer.  

2.1 Udarbejdelse af landskabsplan for Halvøen 

 

2.2 Formidling af landskabsplan 

2.3 Etablering af egetræsalléer i Egebjerg 

2.4 Plantning og vedligehold af egetræer 

 

Finansiering af transport, forplejning og rapport for to studerendes bachelorprojekt = kr. 40.000; Frivillig 

arbejdskraft til støtte af studerende: 200 timer. 

Formidling af resultaterne fra landskabsplan til lodsejere (workshop og seminarer) = kr. 30.000 

Jordkøb kr. 60.000; træer kr. 80.000; planterør og stolper 60.000; maskinleje kr. 20.000 = i alt kr. 220.000. 

Frivillig arbejdskraft til etablering = 400 t;  Til pasning og vedligehold af alléer 600 t. = i alt 1000 timer 

3.1 Møder med Kommunen 

 

3.2 Halvt årsværk for kommunal landdistriktskoordinator. 

Det anslås at 100 timers frivillig arbejdskraft/år bruges til forberedelse, afholdelse og opfølgning af møder 

med Kommunen = 500 timer. 

Kommunens ekstra indsats for Egebjerg Projektet og dets formidling = ½ årsværk = kr. 1.500.000 (fem år) 

4.1 Planlægning af bosætning. 

4.2 Etablering af naturlegepladser 

4.3 Etablering af turistkontor 

4.4 Opstart af guidede ture på Halvøen 

4.5 Etablering af "træhoteller” 

4.6 Trykning af brochurer, hjemmeside, skiltning, app.m.m. 

4.7 Forbedring af kyst- og fjordoplevelser 

Planlægning og formulering af bosætningsprojekter: Kr. 200.000 og 600 t. frivilligt arbejde 

Indkøb af udstyr og håndværksudgifter: kr. 300.000 og 800 t. frivillig arbejdskraft. 

Inventar og skiltning: kr. 23.000; trykning af brochurer kr. 25.000. Frivillig arbejdskraft 2.000 timer. 

Opstarts omkostninger: kr. 20.000. Frivillig arbejdskraft 500 timer. 

Frivillig arbejdskraft: 1.000 timer og indkøb af materialer som f.eks. ”Stingray telte”) 

Promovering af rideruter: kr. 50.000. 

Anlægsarbejde og indkøb af materialer og udstyr: kr. 300.000. Frivillig arbejdskraft 1.000 timer. 

5.1Anlæg af cykelsti fra Anneberg til Egebjerg 

5.2 Anlæg af cykelsti fra Egebjerg til Vig 

Entreprenør og materialer: kr. 10,0 mio. Frivillig arbejdskraft til koordination: 200 timer. 

Indgår ikke direkte i Projektet, da nye fonds/puljemidler skal søges. 

6.1 Styring af landbrugsfællesskab og jordbrugsfond 

6.2 Etablering af jordbrugsfond til landbrugsfællesskab, med    

mulighed for etablering af to fællesskaber plus køb af mindre 

ejendomme til selvstændig drift. 

6.3 Etablering af dyrkningsforsøg og landskabspleje 

6.4 Planlægning af jordomfordelingsprojekt 

Delvis honoreret bestyrelsen nedsættes: kr. 100.000. Frivillig arbejdskraft 500 timer 

Arkitekthonorar kr. 150.000; Byggemodning kr. 200.000; Køb af jord kr. 3,0 mio. Bygning af huse kr. 6,6 

mio.; Vand/varme forsyning kr. 1,2 mio.; Fællesrum kr. 400.000; Indkøb af maskiner og udstyr til drift kr. 

900.000; Indkøb af inventar til fælleshus kr. 200.000. I alt = kr. 12,65 mio. 

Anlæg, udstyr og materialer: kr. 150.000. Frivilligt arbejdskraft til forsøg 250 timer. 

Projektformulering og landinspektørservice: Kr. 100.000. Frivillig arbejdskraft 100 timer. 

7.1 Konsulentydelser til erhvervskortlægning 

7.2 Transport 

7.3 Grafik og trykning af rapporter 

7.4 Formidling gennem workshops og seminarer 

Konsulenthonorar (flere personer): kr. 240.000. Frivillig arbejdskraft 200 timer. 

Transportudgifter i forbindelse med interview af virksomhedsledere: kr. 30.000 

Kontorartikler og trykning af rapporter kr. 20.000. 

Materiale til workshops, lokaleleje og forplejning: kr. 25.000. Frivillig arbejdskraft 200 timer. 
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Aktiviteter relateret til hvert mål/resultat (fortsat) Ressourcer (materialer, arbejdskraft/frivillig og lønnet og udgifter/omkostninger) 
8.1 Anlægsarbejder ved øst- og vestvendt indgang til 

Egebjergskolen 

8.2 Forbedring af skolegård med hyggeområde og 

      udekøkken. 

8.3 Rutine vedligehold af bygninger og omgivelser 

 

Anlægsarbejder og indkøb af plantemateriale: kr. 50.000. Frivillig arbejdskraft 200 timer. 

Entreprenørarbejde og indkøb af materialer og udstyr: kr. 200.000. Frivillig arbejdskraft 800 timer. 

 

Hovedsagelig ved forældre og lokalsamfundets indsats: Frivillig arbejdskraft 1500 timer. 

9.1 Egebjergonline 

9.2 Trykning af VisitEgebjerg 

9.3 Trykning af ”Egebladet” 

9.4 Annoncering og promovering af fonde 

9.5 Fremstilling af udhængsskabe til otte agenter 

9.6 Operationsudgifter til agenter 

Domæne pris: kr. 5.500: Frivillig arbejdskraft til vedligehold af side: 250 timer. 

Trykning af nyt oplag til distribution fra turistkontor og udenfor Halvøen: kr. 20.000. Frivillig arb. 1900 timer 

Trykning til personer, der ikke ønsker digital version: kr. 100.000 

Annoncering i Nordvestnyt og andre medier med henblik på promovering af bosætning m.m. kr. 200.000. 

Håndværksudgifter: kr. 50.000. 

Småudstyr, transport og mindre udgifter til administration. kr. 80.000. Frivillig arbejde 2.400 timer. 

10.1 Tovholderfond til mindre erhverv & iværksætteri 

10.2 Tovholderfond til kulturelt og socialt orient. projekt. 

10.3 Administration af fond. 

10.4 Styrkelse af sammenhold 

Til projekter, hvor der kræves tilbagebetaling: kr. 150.000. 

Til projekter, hvor der ikke kræves tilbagebetaling: kr. 150.000. 

Bylaug, de otte agenter og tovholdere skønnes at anvende 3.000 timer. 

Der afholdes lejlighedsvis fester som afslutning på fællesopgaver (brugerbetalt), men frivillig indsats til at 

arrangere = 500 timer. 

11.1 Forarbejde og supervision 

 

11.2 Udarbejdelse af udbudsdokumenter 

11.3 Leje af lokale til fyringsenhed 

11.4 Installation og anlægsarbejder af system 

Eksisterende bestyrelse arbejder frivilligt i udbuds og anlægsfasen med et anslået antal på 240 timer. Derefter 

honoreres bestyrelsen fra drift af varmeforsyningen. 

Udbudsfasen finansieres med kr. 25.000 fra Energiklyngen; kr. 100.000 fra kunder; og kr. 240.000 fra fonde. 

Der forventes en favorabel lejeomkostning, der betales over driften. 

Entreprenørudgifter, materialer og udstyr: kr. 14,0 mio. plus finansieringsomkostninger på: kr. 0,8 mio. 

12.1 Undersøge kundegrundlag og udarbejde projekt 

12.2 Specificering og indkøbe udstyr 

12.3 Kundebetalt udstyr 

12.4 Installation af sende og modtageudstyr 

12.5 Udarbejde driftssystem og -ledelse 

En gruppe af personer udfører forundersøgelser, udarbejder projekt og overseer installation: 240 timer. 

Udstyr ifølge specifikationer: kr. 230.000. 

Modtageudstyr hos kunder: kr. 360.000. 

Installation af sendeudstyr samt modtageudstyr hos kunder: kr. 250.000. 

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til ejerskaber, og forsætter derefter som honoreret bestyrelse. 

13.1 Ledelse og drift af Egebjerg Projekt og Iværksætterhus 

13.2 Isolering af Iværksætterhus 

13.3 Ombygning af 2. sal i Iværksætterhus 

13.4 Anskaffelse af møbler og inventar til hus 

13.5 Udvendig vedligeholdelse af hus og anlæg.  

13.6 Konsulentydelser og honorarer til projektimplementering 

 

13.7 Bidrag fra Kommunen til selvfinansiering er opnået 

13.8 Opstartsfase 

En kompetent bestyrelse udpeges og har til rådighed kr. 250.000 til bestyrelsesarbejde. 

Hvis ejerskab til huset opnås, afsættes til isolering af hele huset: kr. 100.000. 

Hvis ejerskab til huset opnås, foretages ombygning af 2. sal for: kr. 2,7 mio. 

Til renoveret 2. sal: kr. 150.000. 

Udvendige anlæg og vedligehold: kr. 75.000. 

Konsulenthonorarer til sikring af den mest effektive anvendelse af kommunale bidrag og fondsmidler: kr. 2,0 

mio. Omfatter også konsulenthonorarer til fondsansøgninger, regnskab, revision, bestyrelsesarbejde m.m. 

Bidrag fra Kommunen i 2017 og 2018 for at opnå selvfinansiering gennem drift fra 2019: kr. 300.000. 

Frivilligt arbejde i opstart: 300 timer. 
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6.3 Investeringsbudget  

Investering i de aktiviteter, der er forbundet med hvert af de 13 delmål, som beskrevet 

ovenfor er fordelt over en femårig periode. Det er den tidshorisont, der er anvendt til 

denne plan, under forudsætning af, at de nødvendige midler til investering kan 

tilvejebringes indenfor denne tidsramme. Investeringsbudgettet er detaljeret i tabel 3 på 

næste side. 

6.4 Driftsbudgettet  

Kræver ikke fondsmidler udefra. Budgettet er baseret på frivillig arbejdskraft, 

brugerbetaling og normale og/eller særlige kommunale tilskud som støtte til planens 

gennemførelse. Driftsbudgettet er detaljeret i nedenstående tabel 4, side 22. 

6.5 Finansieringsplan 

Finansieringen af investerings- og driftsbudget er delt i følgende finansieringskilder: 

Fondsmidler fra diverse fonde; særlige kommunale bidrag til denne plan; puljer; 

værdien af frivillig arbejdskraft; brugerbetaling og; banklån. De seks finansieringskilder 

fremgår af tabel 5, side 23. 

6.6 Egebjerg Projektets organisation 

Organisationsformen for Egebjerg Projektet er en forening med begrænset ansvar 

(F.M.B.A.). Nummereringen i det følgende refererer til boksene i 

organisationsdiagrammet på side 25. De overordnede organisatoriske rammer er vist i 

figuren på side 26. 

(G) Generalforsamlingen, foreningens højeste myndighed, afholdes sidst i januar hvert 

år. Udover formalia, ifølge vedtægterne, har generalforsamlingen karakter af et 

årsmøde. Der fremlægges på pædagogisk vis fremskridt og/eller forhindringer for alle 

13 indsatsområder. Der tilstræbes et stort fremmøde og debat. Derfor inviteres til en 

beskeden middag, hvor drikkevarer købes, så den samlede udgift begrænses. 

(B) Bestyrelsen består af fem personer. Formand, næstformand og en sekretær vælges 

på generalforsamlingen. De resterende to medlemmer vælges blandt lederne af de 13 

indsatsområder gennem en demokratisk proces, ledet af bestyrelsen. Der afholdes årligt 

fire ordinære bestyrelsesmøder med datoer fastlagt ved årets begyndelse. Hvert møde 

har to sessioner med hver sin dagsorden. Den første er ledelsesanliggender i selve 

bestyrelsen. Den anden omhandler stillingtagen til tekniske og administrative emner for 

de 13 indsatsområder. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle med interesse for Egebjerg 

Projektet. Alle fremmødte til et bestyrelsesmøde har taleret, men ikke stemmeret. 

Referat fra årsmødet, bestyrelsesmøder og ekstraordinære bestyrelsesmøder lægges på 

hjemmesiden: egebjergonline.com. (fortsættes side 24) 
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Investeringsbudget for Egebjerg Projektet 2017 -2021 i tusinde kroner - Tabel 3 
(Frivillig arbejdskraft er i alle budgetter værdisat til kr. 100 pr. arbejdstime - Farvekoder refererer til finansieringskilder i tabel 5) 

  2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Bilag 1-Forskønnelse af offentlig og privat ejendom             

Skraldespande 35,0 35,0       70,0 

Nedrivning af faldefærdige bygninger 100,0 200,0 200,0     500,0 

Frivillig arbejdskraft 2800 timer 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 280,0 

Bilag 2-Forbedring af landskab og landskabspleje             

Udarbejdelse af landskabsplan (bachelorprojekt) 20,0 20,0       40,0 

Formidling af landskabsplan 15,0 15,0       30,0 

Etablering af egetræerallér i Egebjerg by (indkøb)   100,0 100,0     200,0 

Maskinleje til rydning og plantning af egetræer   10,0 10,0     20,0 

Frivillig arbejdskraft 400 timer   20,0 20,0     40,0 

Bilag 3-Samarbejde med Odsherred Kommune             

Forberedelse og afholdelse af møder med Kommunen 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Halvtids årsværk til Egebjerg Projektet 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 

Bilag 4-Naturoplevelser som grundlag for bosætning --             

Etablering af naturlegepladser   100,0 100,0 100,0   300,0 

Frivillig arbejdskraft til etablering af naturlegepladser   30,0 30,0 20,0   80,0 

Opstart af guidede ture på Egebjerg-halvøen   20,0       20,0 

Etablering af lokalt turistkontor 23,0         23,0 

Trykning af brochurer 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

Promovering af overnatning i træhoteller (Stingray telte) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Forbedring af kyst- og fjordoplevelser   100,0 100,0 100,0   300,0 

Frivillig arbejdskraft til forbedring af kyst- og fjordopl. 1000 timer 10,0 30,0 30,0 30,0   100,0 

Planlægning af bosætningsformer   100,0 100,0     200,0 

Frivilligt arbejde til bosætning 20,0 20,0 20,0     60,0 

Bilag 5-Adgang til naturoplevelser gennem cykelstier             

Anlægsarbejder 4000,0 4000,0 2000,0     10000,0 

Frivilligt arbejde til koordination af cylelstiprojekt 200 timer 8,0 8,0 4,0     20,0 



20 

 

Fortsat: 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Bilag 6- Landbrug som grundlag for bosætning             

Bestyrelsesudgifter til styring og ledelse 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Frivilligt arbejde til styring og ledelse 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Etablering af jordbrugsfond til landbrugsfælleskab 12.650,0         12.650,0 

Forsøg om nye energibesparende og rentable produktionssystemer 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

Frivillig arbejdskraft til forsøgsarbejde 250 timer 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

Formulere projekt til jordomfordeling   50,0 50,0     100,0 

Frivillig arbejdskraft til jordomfordelinsprojekt   5,0 5,0     10,0 

Bilag 7-Egebjerg-halvøens erhvervspotentiale             

Konsulentydelser   120,0 120,0     240,0 

Transport    15,0 15,0     30,0 

Grafik og trykning af rapporter   10,0 10,0     20,0 

Formidling gennem workshops og seminarer       25,0   25,0 

Frivillig arbejdskraft 200 timer   10,0 10,0     20,0 

Bilag 8-Skolens rolle i landdistriktsudvikling           0,0 

Anlægsarbejder ved øst- og vestvendt indgang samt skolegård 125,0 125,0       250,0 

Frivilligt arbejde til skolens anlægsarbejder 1000 timer 50,0 50,0       100,0 

Bilag 9- Formidling af Egebjergs organis. og institutionelle kapacitet           0,0 

Egebjergonline 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 

Trykning af VisitEgebjerg 20,0         20,0 

Trykning af "Egebladet" 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Annoncering og promovering af fonde i Nordvest nyt og andre 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

Udhængsskabe til agenter i otte landsbyer på Halvøen 50,0         50,0 

Småudstyr til otte agenter 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 80,00 

Bilag 10-Fremme af tovholderinitiativer           0,0 

Fond til mindre iværksætterprojekter 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

Fond til mindre socialt/kulturelt orienterede projekter 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

Bilag 11- Implementering af nærvarme i Egebjerg             

Forarbejde, planlægning og ledelse 12,0 12,0       24,0 

Energibesparende tiltag (som energilandsby) 

 
50,00  50,00     100,0 

Tilskud fra energiklyngen 50,0         50,0 
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Fortsat: 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Kundefinansiering af udbudsdokumenter 25,0 50,0       75,0 

Lånefinansiering af varmesystem   7000,0 7000,0     14000,0 

Kapitalomkostninger   191,0 191,0 191,0 191,0 764,0 

Bilag 12- Forbedret IT dækning             

Forarbejde, planlægning og ledelse 8,0 8,0 8,0     24,0 

Antenne og sende udstyr   115,0 115,0     230,0 

Installation   125,0 125,0     250,0 

Kundebetaling af udstyr   180,0 180,0     360,0 

Bilag 13-Iværksætterhuset som rammen om erhvervsudvikling og Formidling             

Ledelse og drift af Egebjerg Projekt og Iværksætterhus 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

Isolering af Iværksætterhus     100,0     100,0 

Ombygning af 2. sal i Iværksætterhus     1350,0 1350,0   2700,0 

Møbler og inventar til Iværksætterhus       150,0   150,0 

Udvendig anlæg og vedligehold 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

Konsulentydelse til projektfacilitator (kan være flere personer) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0 

Frivilligt arbejde i opstartsfasen 300 timer 15,0 15,0       30,0 

Bidrag fra Kommunen indtil selvfinansiering er opnået 150,0 150,0       300,0 

I alt til finansiering af investering i Egebjerg Projektet 18434,1 14137,1 13091,1 3014,1 1239,1 49915,5 
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Driftsbudget for Egebjerg Projektet 2017-2021 i tusinde kroner - Tabel 4 

         2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Bilag 1-Forskønnelse af offentlig og privat ejendom             

Frivillig indsats fra lokalbefolkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bilag 2-Forbedring af landskab og landskabspleje             

Frivillig indsats fra lokalbefolkning til brug af landskabsplan    0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

Pasning af Egetræsallé 600 timer     20,0 20,0 20,0 60,0 

Bilag 3-Samarbejde mellem Odsherred kommune og Egebjerg Projektet             

Frivillig arbejde til forberedelse og afholdelse af møder 500 timer 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Bilag 4-Naturoplevelser som grundlag for bosætning --             

Frivillig indsat ved guidede ture 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Frivillig arbejdskraft til ridestier 1000 timer 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Bemanding af turistkontor 2000 timer 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

Bilag 5-Adgang til naturoplevelser gennem cykelstier             

Vedligehold ved kommunal arbejdskraft             

Bilag 6- Landbrug som grundlag for bosætning             

Driftsudgifter ved ejer og beboere             

Bilag 7-Egebjerg-halvøens erhvervspotentiale             

Formidling gennem Iværksætterhus 200 timer       10,0 10,0 20,0 

Bilag 8-Skolens rolle i landdistriktsudvikling             

Frivillig indsats til vedligeholdelse  1500 timer     50,0 50,0 50,0 150,0 

Bilag 9- Formidling af Egebjergs organis. og institutionelle kapacitet             

Vedligehold af hjemmeside 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

Redaktion af "Egebladet" 1900 timer 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 190,0 

Agent arbejde (8 agenter 480t/år = 2400 timer 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 240,0 

Bilag 10-Fremme af tovholder initiativer             

Skønnet arbejdsindsats 3000 timer 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Arrangere sociale events 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
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Fortsat:  2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Bilag 11- Implementering af nærvarme i Egebjerg             

Brugerbetaling dækker drift og afskrivning             

Fortsat 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Bilag 12- Forbedret IT dækning             

Brugerbetaling dækker drift og afskrivning             

Bilag 13-Iværksætterhuset som rammen om erhvervsudvikling og formidling             

Indtægt fra udleje, kursusvirksomhed dækker drift og afskrivning             

I alt frivillig arbejdskraft til drift 241,0 241,0 311,0 321,0 321,0 1395,0 

 

 

 

 

Seks finansieringskilder til finansiering af investering i Egebjerg Projektet i tusinde kroner - Tabel 5 

         2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Ansøgning om fondsstøtte 13725,1 1847,1 2962,1 2392,1 667,1 21593,5 

Økonomisk bidrag fra Odsherred Kommune 4550,0 4650,0 2500,0 300,0 300,0 12300,0 

Værdi af frivillig arbejdskraft til investering 7180 timer 204,0 289,0 208,0 131,0 81,0 913,0 

Opnået tilskud fra andre fonde 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Egenfinansiering 25,0 230,0 180,0 0,0 0,0 435,0 

Lånefinansiering 0,0 7191,0 7191,0 191,0 191,0 14764,0 

I alt finansieringskilder til investering 18434,1 14137,1 13091,1 3014,1 1239,1 49915,5 

I alt værdi af frivillig arbejdskraft til drift = 13950 timer 241,0 241,0 311,0 321,0 321,0 1395,0 

I alt finansiering af Egebjerg Projektet 18675,1 14378,1 13402,1 3335,1 1560,1 51310,5 

 

 

 



24 

 

(fortsat fra side 18) Formanden har det overordnede juridiske, økonomiske og 

ledelsesmæssige ansvar og tegner foreningen udadtil. Næstformanden har det 

overordnede ansvar for støtte til den strategiske implementering af de 13 

indsatsområder. Han/hun fokuserer på foreningens funktion indadtil.   

 (R) Rådgiverpanelet består af 8-10 udpegede personer med et højt kompetenceniveau 

indenfor politik, økonomi, fondspleje, kommunikation og landdistriktsudvikling. 

Rådgiverpanelet kan agere samlet to gange årligt (den ene til 

generalforsamlingen/årsmødet, den anden i forbindelse med et bestyrelsesmøde). De 

enkelte medlemmer kan konsulteres af bestyrelsen til ad-hoc opgaver indenfor deres 

kompetenceområde. 

(BE) Både Egebjerg og Omegns Bylaug og Egebjerg Landsbyvirksomhed er projektets 

samarbejdspartnere. Overordnede planer og beslutninger foretages i nært samarbejde 

med de to organisationer for at sikre et fælles fodslag overfor Halvøens beboere og 

andre partnere. Bylaugets formand og Landsbyvirksomhedens direktør deltager så vidt 

det er muligt i bestyrelsesmøderne. 

(RR) Egebjerg Projektets regnskab og revision udliciteres og gennemføres til den 

standard, der kræves af Kommunen, diverse puljer og fonde. 

(3) Bestyrelsesformanden, sammen med Bylaugets formand, er ansvarlige for det 

overordnede politiske og administrative samarbejde med Odsherred Kommune. På de 

tekniske områder fungerer samarbejdet bilateralt mellem et indsatsområde og den/de 

relevante instanser/afdelinger i Kommunen. 

(9) Formidling og kommunikation omfatter de aktiviteter, der er beskrevet i bilag 9 i 

projektdokumentet. Indsatsområdet har den fremtrædende rolle i organisationen for at 

kunne varetage både en udadrettet og en indadrettet informationsstrøm, der sikrer en 

entydig tovejskommunikation mellem bestyrelsen og hele befolkningen på Egebjerg-

halvøen. 

De 11 indsatsområder implementeres som beskrevet i bilagene.  Områderne 1, 8, 9, 10 

og 11 har allerede en ledergruppe, der har fungeret i længere tid. Områderne 2 og 7 har 

udgift til konsulentydelser i deres budget, der sammen med frivillige og støtte fra 

rådgiverpanelet, kan gennemføre opgaverne. Områderne 11 og 12 har en kommerciel 

karakter, hvor det må forventes, at kunderne/forbrugerne er villige til at betale for 

administration og ledelse gennem de fastsatte tariffer.  Områderne 4, 6 og 13 omfatter 

aktiviteter, der kræver en betydelig indsats, udover hvad der kan forventes udelukkende 

gennem frivillig indsats. De tre områder kræver således en organisation, der kombinerer 

frivillig indsats med en professionel og honoreret ledelse. Det er derfor de tre 

indsatsområder, der lægger beslag på hovedparten af det beløb i projektbudgettet, der er 

afsat til rådgivere på konsulentbasis. 
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Organisatoriske rammer for Egebjerg Projektet 
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6.7 Tidsplan  

Den resterende del af 2016 og første kvartal af 2017 hører stadig til opstartsfasen, hvor 

der afholdes stiftende generalforsamling, der søges fondsmidler og der etableres 

samarbejdsrelationer på Halvøen, med finansieringskilder og med Odsherred 

Kommune. Implementeringsfasen starter således i løbet af første halvdel af 2017 og 

løber i en femårig periode indtil 2022. Forudsætninger, der kan opfyldes, men med 

forsinkelse, vil være en retmæssig begrundelse for at forlænge implementeringsfasen 

med en periode, der svarer til forsinkelsen. Inden udgangen af 2020 vil det være 

hensigtsmæssigt at udarbejde en ny femårig plan, der kan implementeres i direkte 

forlængelse af denne plan. 

6.8 Evaluering 

Planen evalueres løbende af bestyrelsen og gennem halvårlige rapporter, der 

systematisk beskriver fremskridt for hver af de 13 indsatsområde/mål samt status på 

anvendelse af ressourcer og økonomiske midler. Den halvårlige rapport med bidrag fra 

de 13 indsatsområder præsenteres til bestyrelsens godkendelse og videresendes af 

bestyrelsen til Kommunen og de fonde, der støtter planen.  

I september 2018 foretages den første uvildige evaluering af et team på tre personer. De 

tre personer er: facilitatoren for udarbejdelsen af denne plan, et medlem på 

ledelsesniveau fra Odsherred Kommune og et medlem fra den eksterne fond, der yder 

størst bidrag til implementering af planen. Evalueringen vil omfatte de fysiske 

fremskridt og graden af ressourceforbrug med udgangspunkt i planen. Der konkluderes i 

hvilket omfang planen er på sporet som planlagt, eller om der er behov for justeringer 

og ændringer. Den anden evaluering gennemføres af det samme team i september 2020. 

Udover de samme evalueringsparametre som i den første evaluering, vil 

evalueringsteamet foreslå retningslinjer for den næste femårige planperiode
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Bilag 1 - Forskønnelse af offentlig og privat ejendom  
 

Når man taler om forskønnelse af privat og offentlig ejendom på Egebjerg-halvøen, må man gå 

ud fra, at man med begrebet forskønnelse mener renovering, modernisering, oprydning og 

vedligehold – begrebet skal under alle omstændigheder defineres til noget konkret og positivt. 

Begrebet forskønnelse kan nemlig have negative konnotationer hæftet på sig, da det man ønsker 

at forskønne må det eksisterende være uskønt – altså grimt. Mennesker opfatter og oplever 

virkeligheden forskelligt, og ikke alle har det samme syn på, hvad der er pænt og grimt – rigtigt 

og forkert. På Egebjerg-halvøen skal der være plads til alle, og man skal kunne rumme hinandens 

forskelligheder og måder at leve på. Hvis man skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der havde til 

formål at hjælpe med at forskønne privat ejendom, ville man et eller andet sted overskride 

privatlivets grænse, og gruppen ville i sidste ende definere et skønhedsbegreb, som andre skulle 

leve op til.     

Hvis man skal leve op til bestemte 

skønhedsidealer og passe ind i en bestemt 

forestilling om, hvordan Egebjerg-halvøen skal 

se ud, er der så ikke en risiko for at afskrække en 

del af det segment af tilflyttere, som man ønsker 

hertil? Man kan ikke bruge begrebet 

forskønnelse uden, at det af nogen vil blive 

opfattet som noget negativt, og der vil uvilkårligt 

være uenighed om, hvad det skønne er. 

 

For undgå at træde på folk med definitioner af skønhed mv. kan man i stedet tale om renovering, 

modernisering eller vedligehold af privat ejendom, for det er noget alle ejendomme behøver på et 

eller andet tidspunkt. Hvem der så skal afgøre, hvornår en ejendom har brug for renovering 

m.m., er ejeren selv. 

En gruppe frivillige kan organisere, koordinere og hjælpe med renovering af privat ejendom, så 

private, der ønsker at renovere deres ejendom, har mulighed for at søge hjælp til udførelsen af 

projektet. Desuden kan denne gruppe beskæftige sig med forskønnelse af ejendomme til salg, og 

kan hvis ejeren ønsker det, komme med forslag til forskønnelse, så potentielle købere kan se 

mulighederne i og det attraktive ved ejendommen.  

Gruppen af frivillige vil også bistå med at søge midler til nedrivning af faldefærdige bygninger, 

hvis ejeren ønsker det. Der afsættes kr. 500.000, der søges fra Kommunens nedrivningspulje. 

Der afsættes 1500 timers frivillig arbejdskraft til hjælp til forskønnelse af privat ejendom.  
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Forskønnelse af offentlige områder 

Hvad er det så, som folk finder skønt (: læs smukt) ved Egebjerg-halvøen?  

Mange vil pege på naturen, de åbne vidder i et kuperet terræn med kig til fjorden og skovene. 

Dog bærer naturen efterhånden også præg af, at flere og flere i stigende grad benytter den: kigger 

man godt efter på sin tur i skoven, går man forbi efterladte glasflasker m.m., og det er egentlig 

ikke særlig ”skønt”. Men samlede man egentlig skraldet op og smed det ud, når man kom hjem? 

Havde man (igen) i dag ”glemt” den plasticpose til skrald, som man normalt er så god til at have 

med i lommen, når man er ude at nyde naturen? Natur og skrald vil man normalt ikke have 

koblet sammen – naturen er i sig selv et begreb, der ofte bliver forbundet med det ”rene”, og at 

der måtte eksistere henkastet affald i naturen, hænger slet ikke sammen med de forestillinger, 

man gør sig om naturen. Derfor ligger det fjernt fra manges bevidsthed, at skulle samle affald på 

en tur gennem skoven, langs landevejen eller lignende. Til gengæld er det meget normalt for folk 

at skille sig af med affald, men hvordan kan man påvirke dem til at gøre det på en måde, så det 

ikke ender med at ligge i vejgrøfter eller langs stierne i skovene? Hvordan kan man ændre folks 

affaldsvaner og adfærd så Egebjerg-halvøens offentlige arealer vil fremstå velholdte?  

Ved at gøre folk opmærksomme på hvor lidt skrald, der er at finde i vejgrøfter og på offentlige 

områder på Egebjerg-halvøen sammenlignet med andre steder og byer i Kommunen, kunne man 

sætte fokus på, at det faktisk ikke står så slemt til på Halvøen. Ved at fremhæve det positive og 

ved at undlade den løftede pegefinger, kan man måske motivere folk til at selv at samle ”den 

smule skrald” op, man nu måtte støde på, netop for at opretholde de ”allerede velholdte” 

offentlige områder på Halvøen. Intentionen er at få Egebjerg-halvøen til at fremstå som et godt 

eksempel – et sted hvor velholdte offentlige arealer og vejkanter er en selvfølge for Halvøens 

beboere.  

En gruppe frivillige indsamler skrald og genanvender det i kreative projekter, som vises frem via 

Egebjergonline eller egen hjemmeside. Hjemmesiden skal løbende opdateres og desuden give 

gode råd og vejledning til anvendelse af skrald inden for recycling samt formidle viden om miljø 

og bæredygtighed på en måde, så et bredt udsnit af beboerne på Halvøen vil finde det interessant. 

Desuden må indsamling af skrald (og hvor lidt skrald der indsamles på Halvøen) synliggøres i 

Egebladet og/eller på Egebjergonline.  

Der afsættes 300 timers frivillig indsats til denne form for indsamling af skrald. 

Der opstilles skraldespande alle steder, hvor der i dag ikke er et tilstrækkeligt antal. Hvor det kan 

lade sig gøre, og hvor det giver mening, vil der på jorden hen mod skraldespandene tegnes 

såkaldte grønne fodspor. Skraldespandene skal være synligt placeret på offentlige arealer, og en 

kunstner kunne evt. skabe nogle skraldespande, der ville være karakteristiske for Egebjerg-

halvøen. Endvidere må man undersøge mulighederne for at skabe adfærdsforandringer i forhold 

til henkastning af affald blandt mennesker, der bor og besøger Halvøen. kr. 60.000 

Fritstående hundeposestander ved bl.a. Egebjerg Kirkes arealer vil også kunne reducere antallet 

af hundeekskrementer i området.  kr. 10.000 
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Områder og arealer der trænger til en kærlig hånd udpeges og kortlægges på grundlag af 

landskabsplanen i bilag 2. Efterfølgende udarbejder ”en forskønnelsesgruppe” en plan for 

forskønnelse af det udpegede område. Denne gruppe sørger for at præsentere deres forslag til 

forskønnelse i Egebladet og på Egebjergonline, hvor folk så kan komme med deres mening inden 

for en begrænset tidsperiode, hvorefter man samler en flok frivillige med kompetence og vilje til 

at udføre forskønnelsen. Der afsættes 1000 timers frivillig arbejdskraft til den form for 

forskønnelse. 

Når et forskønnelsesprojekt af større eller mindre grad efterfølges af »Dans Bagefter«, fejrer 

man på den måde et veloverstået stykke arbejde, og man kan samles under nogle uformelle 

rammer med de involverede mennesker evt., deres familie samt venner og naboer. Det er vigtigt, 

at man fokuserer på det sociale i sådanne projekter frem for det forskønnende, for hvis man kun 

fokuserer på ”det ydre”, glemmer man, hvor skønt det egentlig er at være sammen om projekter, 

og hvor rart man kan have det sammen i processen. Når man får ”fejret” afslutningen af 

forskønnelsesprojekter, kan det være med til at motivere beboere på Egebjerg-halvøen til at 

fortsætte en generel forskønnelsen af deres område, dvs. at det kan inspirere til og gøre folk 

ansvarlige for vedligeholdelse af både private og offentlige arealer. Dvs. at man gennem det 

sociale bl.a. forpligtes til at bevare den forskønnelse, man sammen med andre var med til at 

frembringe. Det er væsentligt, at forskønnelse kobles sammen med noget socialt og med 

fællesskabet, hvis forskønnelsesprojekter af både privat og offentlig ejendom på Egebjerg-

halvøen skal få vind i sejlende.  

Hvis man ønsker at forskønne offentlige og private ejendomme, der findes på Egebjerg-halvøen, 

må man først og fremmest starte med sig selv, og tage et kritisk blik på sin egen adfærd, ejendom 

og sine omgivelser. Det betyder ikke nødvendigvis, at man samtidig skal forvente, at andre vil 

gøre det samme. 
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Bilag 2 - Forbedring af landskab og landskabspleje 

Der tages udgangspunkt i, hvad der er nu og hvad der skal til eller hvordan man kunne udvikle 

områdets landskab både visuelt til gavn for Egebjerg-halvøens beboere og ligeledes forbedre 

tilstanden i det dyrkede landskab til gavn for vildt, flora og fauna. Der er særlig tænkt på to 

hovedaktiviteter, der støtter de fleste af de øvrige 12 mål i Egebjerg Projektet. Det ene er en 

landskabsplan. Det andet er etablering af Egetræsalléer ved indfaldsveje til Egebjerg by. 

Landskabsplan: 

Denne plan er særdeles velegnet til udførelse af to landskabsarkitektstuderende fra Institut for 

Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet gennem to studerende til udførelsen 

af opgaven, som et bachelor projekt. Landskabsplanen skal udføres ved hjælp af kortmateriale og 

gennem omfattende markstudier og dialog med lodsejere. Landskabsplanen kan tage 

udgangspunkt i landsskabskarakteranalysen gennemført i 2012 af Odsherred Kommune med 

bistand fra konsulentfirmaet NIRAS. Der skal således udarbejdes en detaljeret opgavebeskrivelse 

for de to studerende og de øvrige aktørers forpligtelser, der udmøntes i et kontraktudkast, der 

fremsendes til studielederen. 

 

Landskabsplanen er betragtet som et velfunderet grundlag for en multifunktionel og bæredygtig 

anvendelse af landskabet og stilles til rådighed for lodsejernes beslutning om det omfang, de 

ønsker at følge planens anbefalinger. Planen vil fokusere på beplantning af nye hegn og remisser 

i det dyrkede landskab, hvortil der findes flere muligheder for tilskud til etablering af dette til 

lodsejerne. Det er muligt at forbedre forholdene for flora og fauna, hvis de nuværende hegn 

kommer til at hænge mere sammen med nye. Det skal undersøges hvilke krav og regler, der 

kommer fra Kommunens side omkring de hegn, der er nedlagt og evt. skal genetableres, så det 

kan kombineres. Det kunne være en mulighed, at nye hegn kunne placeres så gamle hegn blev 

forbundet med nye på en måde, der tog hensyn til driften, men måske ikke lå lige der, hvor det 

nedlagte hegn lå. Samtidig kunne hegnene måske placeres, så de også forbandt andre 

småbiotoper som småskove, vandhuller, mosehuller mv., således, at der skabes korridorer for dyr 

og planter på kryds og tværs af Halvøen. Endelig foreslås, at man får udarbejdet en planteliste 
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for de nye hegn, således at de både gavner den natur man gerne vil styrke, samt gennem et 

begrænset artsvalg kan være med til at give en fælles identitet til Halvøen . 

Landskabsplanen vil desuden udpege områder omkring Egebjerg og de øvrige otte landsbyer på 

Halvøen, der er velegnede til bebyggelser, herunder landbrugsfællesskaber som beskrevet i bilag 

6. Velegnede arealer identificeres i forbindelse med kløverstier, cykelruter og de naturoplevelser, 

der kræver arealer som beskrevet i bilag 4. Desuden udpeges arealer, der er velegnede til 

naturpleje ved afgræsning og til jordomfordeling jævnfør bilag 6.  

Til gennemførelse af planen afsættes: 

Kr. 40.000 til støtte for de to studerendes transport, forplejning og lejlighedsvise overnatning, 

rapportskrivning og andre mindre udgifter. 

Kr. 30.000 til efterfølgende formidling til lodsejerne gennem workshops og seminarer. 

Egetræsalléer: 

Etablering af egetræsalléer omfatter 1 km. beplantning ved fire indfaldsveje til Egebjerg by. 

Vejstrækninger udvælges på grundlag af fysiske forhold og den velvilje de berørte lodsejere 

viser til at afgive den nødvendige jord til beplantning. 

Alléerne vil både virke forskønnende og samtidig give en bredere vejrabat til gavn for dyre- og 

planteliv. En smuk allé fanger blikket og etablerer et rum omkring vejen som er større end de 

enkelte ejendomme som grænser op til denne, og så ser man ikke i samme omfang, hvis 

bygninger eller området omkring hænger lidt i forhold til vedligehold/oprydning. Samtidig vil 

alléerne skabe en tydelig identitet for Egebjerg-halvøen, og man kunne forestille sig, at ’de 

kunne brede sig’ ud fra de første til efterhånden at dække mere og mere af Halvøen således, at 

man om måske 20 eller 30 år har smukke beplantede veje med brede rabatter overalt på Halvøen. 

Der skal undersøges om det er lovligt i forhold til trafikken, afstandskrav til vejbane mv. og om 

der er opbakning fra lodsejere til beplantning. Det skal undersøges om det er muligt af søge 

fondsmidler til etablering og om Kommunen er villig til af slå en bredere vejkant.  

Der påregnes følgende udgifter, finansieret af fondsmidler: 

1. Køb af ca. 4.000 kvadratmeter jord fra involverede lodsejere kr. 60.000 

2. 400 stk. egetræer á kr. 200    kr. 80.000 

3. 400 planterør til beskyttelse mod vildtbid og ukrudt á kr. 50  kr. 20.000 

4. 400 imprægnerede støttestolper med fæstningsmateriale á kr. 100 Kr. 40.000 

5. 100 timer maskinkraft til rydning og plantning á kr. 200  kr. 20.000 

6. 400 timers frivillig arbejdskraft værdisat til      (kr.40.000) 

7. Plantejord fremskaffes lokalt fra husdyrproducenter uden vederlag 

8. Frivillig arbejdskraft til supervision af studerende 200 t  (kr. 20.000) 

9. Frivillig arbejdskraft til vedligehold 600 t   (kr. 60.000) 

  



34 

 

Bilag 3 - Samarbejde med Odsherred Kommune 

Omfanget af de gode resultater som Egebjerg har opnået i de senere år gennem en lokalstyret 

netværksudvikling, skyldes i et vist omfang et positiv samarbejde - og en konstruktiv dialog med 

Odsherred Kommune. Kommunen har støttet politisk og administrativt denne lokale 

netværksstyrede udvikling og har bidraget med ca. 12 millioner kr. (inkl. bevilgede midler) til 

det arbejde, der er udført af frivillige i Egebjerg fra 2012-2016. 

Det positive samarbejde er fortsat gennem udarbejdelsen af denne plan under kommunens 

bevågenhed. Kommunen har desuden givet tilsagn om økonomisk støtte til implementering af 

flere af de 13 mål, omfattet af ”Egebjerg Projektet”. 

Det fortsatte samarbejde tager udgangspunkt i, at Egebjerg Projektets ledelse hele tiden byder 

ind med, hvad vi gerne vil, og hvad vi kan bidrage med for at få vores ønsker realiseret. Med 

andre ord skal initiativerne til de ting vi ønsker at realisere også fremover komme fra os og 

udgangspunktet skal være, hvor langt vi kan komme ved egen kraft, og hvad vi kan bidrage med 

i samarbejdet med kommunen. Strategien er altså, at vi tager ansvaret og dermed får den 

nødvendige indflydelse i et positivt samarbejdsklima, der er præget af tillid og gensidig respekt. 

I forhold til henvendelser til kommunen er strategien at henvende sig vedholdende og venligt på 

skrift, telefonisk og/eller personligt. Bestyrelsen for Egebjerg Projektet og dermed også Egebjerg 

og Omegns Bylaug er kommunens indgang til dialog med lokalsamfundet, hvilket gør det nemt 

for kommunen at henvende sig.   

Byrådet og relevante forvaltninger holdes på et højt informationsniveau via Egebjerg-halvøens 

digitale nyhedsbrev Egebladet, der udkommer månedligt og sendes direkte til politikernes 

mailadresser.  

Alle Egebjerg Projektets 13 overordnede mål har behov for et konstruktivt samarbejde med 

Kommunen, hvad angår Kommunens myndighedsfunktions, overordnet planlægning samt 

teknisk, politisk, administrativ og økonomisk støtte. Konkret økonomisk støtte indgår i 

investeringsbudgettet under de mål, hvor Kommunen har givet tilsagn.  

Udover den støtte, der er forårsaget specifikt af Egebjerg Projektet fortsætter Kommunen støtte 

til normale kommunale ansvarsområder såsom vejvedligeholdelse, offentlig transport, skiltning , 

og overordnet planlægning m.m. Alle disse funktioner er af yderste vigtighed som supplement til 

de 13 mål i Egebjerg Projektet. Det kan ikke udelukkes, at et partnerskab kan udvikles i de 

kommende år til yderlig forbedring af disse funktioner. 

Både Kommunens støtte til – og deltagelse i Egebjerg Projektet og udførelsen af ovennævnte 

normale kommunale opgaver, vil kræve mere kommunikation mellem Kommunen og Egebjerg 

Projektet i fremtiden.  

Det bør derfor overvejes om Kommunen kan udpege en ”landdistriktskoordinator”, der på 

halvtid varetager kommunens ansvar for implementering af planen. Den anden ”halvtid” ville 
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med stort udbytte for Kommunen kunne anvendes til et større fokus på promovering af 

landdistriktsudvikling i andre af Kommunens områder. 

Værdi af et halvtids årsværk, som Kommunens bidrag, er anslået til kr. 300.000, inklusivt et 

beløb til transport m.v. 

Frivillig arbejdskraft til møder og sagsbehandling med Kommunen er anslået til 100 t/år = 500 

timer. 
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Bilag 4 - Naturoplevelser som grundlag for bosætning, trivsel og turisme. 

 

Når man taler om at påvirke tilflytning til Egebjerg-halvøen, kan det handle om at øge 

tilflytningen, men også målrette og forsøge at påvirke et særligt segment af mennesker til at 

flytte hertil. Når man udbreder og formidler alt det, man synes er særlig godt ved Egebjerg-

halvøen, så henvender man sig indirekte til personer, som man har fælles værdier med. Det er 

derfor væsentligt at finde bredden af det særligt gode, som halvøen kan tilbyde. Derfor fokuseres 

der i særlig grad på grøn turisme og særlige bosætningsformer.  

Derudover må man antage, at personer, som overvejer tilflytning til Egebjerg-halvøen, har 

forventninger om faciliteter, som kan karakteriseres som nødvendige forudsætninger, f.eks. krav 

til skole, dagligvarebutik, kollektiv trafik, fibernet m.m. Disse nødvendige forudsætninger kan 

findes mange steder og er derfor ikke i sig selv et argument for tilflytning til Egebjerg-halvøen. 

Man må kunne vælge til og fra, så udviklingen får retning, og der tegner sig fra de indledende 

møder en ramme, som bl.a. indeholder begreber som bæredygtighed, fødevareproduktion, rig 

natur, friluftsliv, kunsthåndværk, mangfoldighed, æstetik og fællesskaber. Ud fra disse værdier 

kan følgende områder udvikles yderligere. 

I. Naturoplevelser 

Naturlegepladser 

Der etableres naturlegepladser enten i forbindelse med statsskovene eller andre offentlige arealer 

på Egebjerg-halvøen. Legepladserne henvender sig til både børn og barnlige sjæle og er lidt 

”vildere” end almindelige legepladser (høje gyngestativer over en skrænt, klatrestativer, 

svævebaner m.m.). Det vil endvidere styrke folkesundheden og trække flere mennesker ud i 

naturen. 

En ofte overset naturlegeplads er i vinterhalvåret kælkebakker. Det kan dog være en udfordring, 

at finde det bedst egnede sted til at kælke (eller stå på ski, for den sags skyld), når man ikke er 

ejer af en stor bakke eller af kælke-egnet terræn. På Egebjerg-halvøen findes nogle fantastiske 

muligheder for at kælke og stå på ski. I samarbejde med lodsejere og Naturstyrelsen, 

Vestsjælland kortlægges mulige skisports- og kælke-lokaliteter på Egebjerg-halvøen med 

henblik på at styrke naturoplevelserne og etablere en slags naturlegepladser i vinterhalvåret for 

beboerne og turister på halvøen. 

Der afsættes kr. 300.000 til detailplanlægning af antal, indretning, 

udstyr og håndværkerudgifter. Der skønnes at være behov for 800 

timers frivilligt arbejde. 

Lokalt guidede ture på Egebjerg-halvøen 

Fortællinger fra Egebjerg-halvøen (røverhistorier, myter og sagn, 

nyere tids historie/fortællinger, overleveringer, faktiske beretninger 
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m.m.) formidles af en lokal guide (ung såvel som gammel) på en planlagt tur (på gå-ben, cykel, 

hesteryg, løbehjul, skateboard m.m.) i naturen. Undervejs møder man andre lokale, der fortæller 

en historie og får serveret mad tilberedt af lokale råvarer fra halvøen. Desuden formidles 

halvøens særlige landskab samtidig med, at man undervejs har mulighed for at opleve lokale 

kunstneres værker. På disse ture oplever man både landskabet, kulturen, smagen af Egebjerg-

halvøen og kunsten fra området, og de kan derfor markedsføres gennem Geopark Odsherred. 

Frivillige står for organiseringen af dette projekt, og 2-3 ruter planlægges og arrangeres. Turene 

kan være årstidsbestemte eller ændre sig alt efter hvilke behov, der er. Turister og andre 

interesserede betaler et fastlagt beløb for at deltage i en guidet tur. 

Projektet har brug for opstartskapital på kr. 20.000 men er på sigt finansieret af den indtjening, 

der måtte være. Frivillig arbejdskraft er skønnet til 100 timer om året = 500 timer. 

 

Forbedring af kyst- og fjordoplevelser 

Fjordene rummer rige muligheder for strandliv, diverse 

former for sejlsport, lystfiskeri med stang, harpun og 

garn. Men der mangler adgang, hvor små fartøjer kan 

sættes i vandet. På to til tre steder på Egebjerg-

halvøens lange kyst etableres små miljøer omkring en 

bådebro eller en lille havn etableret ved hjælp af 

flytning af kystens sten (se billedeksempler) og måske 

et par træskure til garn og andet grej, hvor lokale kan 

lægge joller, jagtpramme og havjagtsbåde. Man vil 

fremadrettet forsøge at ”genoplive” miljøet og 

fællesskabet omkring en stejleplads eller jollehavn. 

Desuden vil traditionen med salg af friske fisk til lokale 

beboere og turister kunne genoplives og eventuelt indgå 

i guidede ture, som både vil være spændende og 

lærerige for børn og turister. De udpegede områder 

langs Halvøens kyst, der er i fokus, er: Unnerud Strand, 

Stokkebjerg Skov (måske ved Lommestenen), Stranden 

(Grønlandshuse) og Kongsøre Skov (den tidligere 

stejleplads). Som minimum forbedres adgangen til at 

sætte kanoer, kajakker og 

joller i vandet samt 

muligheden for at have dem liggende ved nævnte lokaliteter langs 

kysten. 

Endvidere forbedres kyst- og fjordoplevelserne ved opsætning af et 

shelter ved Lommestenens bålplads i Stokkebjerg Skov, opsætning 



38 

 

af en flydende ponton ved Unnerud Strand, udlån af (genbrugs) traktordæk-slanger ved Unnerud 

Strand og triatlon-bøjer ved Sandskreddet i Kongsøre Skov. Ved Stranden (Grønlandshuse) kan 

man desuden forbedre overnatningsmulighederne ved at rydde en lille del af arealet for krat, 

marehalm og lignende. Det er dog yderst vigtigt, at lokale der bruger dette område, inddrages i 

planerne og tages med på råd inden et sådant arbejde sættes i værk.  

I forbindelse med lejrpladser og andre eksisterende overnatningsmuligheder i det fri, kan der 

etableres shelters i udvalgte trætoppe ved anvendelse af ”stingray telte”. Der er afsat kr. 50.000 

til indkøb af materialer. 

Ovenstående aktiviteter vil i meget høj grad være afhængige af villigheden fra mange personer 

til at yde en betydelig arbejdsindsats ved detailplanlægning, klargøring og frem for alt drift og 

vedligehold af de nævnte faciliteter. Da denne villighed til at yde frivilligt arbejde er ukendt 

afsættes der kr. 300.000, hvor anvendelsen nøje skal prioriteres, da beløbet under ingen 

omstændigheder dækker alle tiltag. Frivillig arbejdskraft, der matcher det beløbs anvendelse 

anslås til 1000 timer. 

Lokalt turistkontor 

Der etableres et lokalt turistkontor i fx Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, hvor turister let kan 

få information om halvøen og kort over bl.a. kløverstier, cykelruter, rideruter, 

overnatningsmuligheder m.m. På den måde har alle beboere på halvøen et sted, de kan henvise 

turister til, når der opstår sådanne behov. Det lokale turistkontor kan tilbyde en anderledes og 

mere lokal forankret viden og formidling end hvad et gennemsnitligt turistkontor kan, fordi det 

netop er drevet af lokale med kendskab til området.  

Det er frivillige lokale der organiserer, bemander og producerer materiale til turistkontoret, samt 

holder sig ajour med, hvad der sker på halvøen (og i resten af Odsherred for den sags skyld). 

Placeringen af turistkontoret i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus er valgt på baggrund af 

ejendommens beliggenhed (man kan se meget af halvøen og dermed lettere orientere sig i 

landskabet), parkeringsmulighederne samt, at det er folkets hus. Andre mulige steder at placere 

et lokalt turistkontor kunne være Iværksætterhuset eller i forbindelse med Demokrateket på 

Egebjerg Skole. 

Skønnet omkostning ved oprettelse af et lokalt turistkontor; kr. 8.000 til skiltning ved vej og på 

bygning; kr. 15.000 til hylder og reoler samt andet småinventar; kr. 25.000 til trykning m.v. Selv 

om turistkontoret i nogen grad kan være selvbetjening, vil det være af stor værdi med bemanding 

af personer med stort lokalkendskab. Denne bemanding skønnes at blive på 400 timer om året = 

2000 timer. 

II. Bosætningsformer 

Det, som kan skabe interesse hos potentielle tilflyttere, er muligheden for at udleve drømmen om 

en særlig livsstil. Egebjerg-halvøen har et stort - men langt fra fuldt udnyttet - potentiale for 

etablering af landlig livsstil, friluftsliv og kunsthåndværk, tillige et overkommeligt prisniveau på 
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boliger samt et betydeligt opland, som kan tilbyde beskæftigelse til pendlere. Man ønsker en 

forøget bosætning med tilflyttere, der tager del i fællesskabet og livet på Egebjerg-halvøen frem 

for turister, der ”bare” kommer væltende i sæsonen og så smutter igen. 

Det er vigtigt, at det gode liv på halvøen er godt for mennesker i flest mulige livssituationer: 

børn, voksne, ældre, enlige, par, handicappede, forskellige økonomiske situationer osv. På 

baggrund af tiltag og projekter nævnt i første del af bilaget er der grobund for at nedenstående 

bosætningsformer kan udvikles og etableres på Egebjerg-halvøen med især Fri og Fro på en 

anden måde som katalysator for ny bosætning. 

En bosætningsgruppe sammensat af frivillige vil stå for planlægning og promovering af 

nedenstående boformer. Udgifter til planlægning og byggemodning søges finansieret fra fonde 

med et beløb på kr. 200.000 over fem år. Frivillig indsats skønnes at være 600 timer. Hvis det 

lykkes at realisere en eller flere af nedenstående boformer vil driften være brugerfinansieret fuldt 

ud gennem lejeindtægten. 

Blandede boformer 

Især leje- og andelsboliger vil være attraktive for familier, unge eller ældre, der ønsker at bo i 

området, men ikke har økonomi til eller ønsker at erhverve sig en ejerbolig i området – disse 

boliger vil være inspireret af Fri og Fro og den bæredygtige byggeskik.  

Et olle-kolle etableres blandt andet, da flere vil opleve et behov for at blive boende i vante 

omgivelser hele deres liv, og på den måde kan man hjælpe hinanden og dyrke fællesskabet, når 

man ældes. Fællesskabet og sammenholdet bliver også i højere grad en nødvendighed for at 

kunne blive ved med at bo et sted, hvor man holder af at leve og høre til, selvom man bliver 

ældre. Med andre ord er det vigtigt for beboerne på Egebjerghalvøen at kunne bevare deres 

særlige livsstil gennem hele livet.  

Bofællesskabet kan placeres på en gård, der bygges om til mindre og ældrevenlige 

lejligheder/værelser af forskellig karakter (nogle med eget køkken, andre uden) – der er 

fælleskøkken og opholdsrum samt udendørs arealer, hvor man enten i fællesskab eller alene 

råder over nogle små jordlodder til dyrkning af afgrøder/køkkenhave, hvis man ønsker det.  

Anderledes byggeskik 

Anderledes og nytænkende byggeskik kan tiltrække folk og skabe omtale af Egebjerg-halvøen 

(Fri og Fro er et eksempel herpå: den bæredygtige byggeskik kombineret med alternativ 

arkitektur). Eksempler på ”nye” måder at bo på og en anderledes livsstil er bl.a. Tiny Houses
1
, 

hvor naturen og udelivet er i fokus, frem for store huse proppet med ting og sager. Med 

konceptet Tiny Houses tilbyder man muligheden for at leve det enkle og (måske) mere 

                                                 
1 http://tinyhouseswoon.com/  

http://tinyhouseswoon.com/
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overskuelige liv i nogle helt særlige rammer, hvor funktion og stil er kernen i boligerne – der er 

ikke tale om kolonihavehuse (!). 

Overordnet planlægning 

Der udvælges et areal, man får alle tilladelser, byggemodner og anslår en pris per grund. Det 

samme med hensyn til olle-kolle: man køber en egnet gård, der bygges om til olle-kolle, og 

finder ud af om det skal være andel, leje eller eje – eller alle tre dele. 

En arkitekt hyres til at tegne nogle alternative boformer eller mini-landsbyer, og man køber et 

areal til formålet og får bygget et par af husene som eksempler, der evt. kan købes eller lejes. 
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Bilag 5 - Adgang til naturoplevelser gennem cykelstier 

Historik: 

Gruppen omkring etablering af cykelsti fra Nykøbing over Egebjerg til Vig begyndte sit arbejde i 

foråret 2013. Fra begyndelsen har gruppen bestået af personer fra Strandhusene og Egebjerg 

området. Senere er det kommet flere med, og dermed også deltagelse af grundejerforeningen i 

Mosby. 

I den første periode af gruppens arbejde lå fokus primært omkring synliggørelse af behovet for 

en cykelsti. En af de første udadvendte aktiviteter var en artikel i Nordvestnyt (3. april 2013) 

omkring trafiksikkerhed og muligheden for at cykle i skole. Et andet tiltag var udarbejdelse af 

logo til klistermærker og indsamlingsbøsser for at skaffe penge til arbejdet i gruppen. Disse 

klistermærker (og sidenhen T-shirts) er løbende blevet solgt ved forskellige lejligheder. 

I forbindelse med første skoledag og/eller motionsdagen på Egebjerg skole 2013 afholdt gruppen 

en cykel-happening, hvor alle lokale politikkerne blev indbudt til at cykle fra Annebjerg til 

skolen i Egebjerg. Der var morgenmad og møde bagefter..  

Sommeren 2013 afsatte byrådet 1.9 mio. kr. til vedligeholdelse af stier i Kommunen – heraf blev 

der afsat 75.000 til udarbejdelse af en trache for cykelstien Nykøbing-Egebjerg-Vig. I efteråret 

2013 holdt 2-3 personer fra gruppen møde med Forvaltningen. Der var ligeledes kontakt til 

Holbæk Kommune der havde planer om en større ansøgning om midler til cykelstier i hele 

Holbæk/Odsherred. 

Sommeren 2014 var trachen klar, og den blev vurderet og kommenteret i cykel-gruppen. Stien er 

placeret i den ene side af vejen (mod vest) og er i Kildehusene og Strandhusene brudt af en 2-1 

vej. Alt ser rigtig fint ud, men prisen bliver en udfordring (estimeret til 23 mio. samt 3 mio. til 

erstatninger/arealerhvervelser). 

I Nordvestnyt kunne man i foråret 2015 læse, at Kommunen havde afsat 12 mio. til nye 

cykelstier i Kommunen. Med baggrund i denne bevilling, blev der søgt staten om yderlig 7 mio. 

til cykelstier – uden held. Der er efterfølgende afsat 5 mio. til at begynde anlæggelse af cykelsti 

fra Annebjerg mod Egebjerg. Resten af det afsatte beløb (5 mio.) benyttes til endnu en ansøgning 

om med-finansiering fra staten. Status på denne ansøgning er ikke bekendt, og dermed er 

tidshorisonten for gennemførelsen af resten af stien ukendt. 

Afmærkning af cykelstier i Egebjerg by, oprindelig del af det samlede projekt, er i 2016 udført 

og bekostet af Kommunen til en samlet pris på kr. 500.000. 

Fremadrettet: 

I skrivende stund forventes det at arbejdet begyndes snarest, og at cykelstien når et godt stykke 

mod Egebjerg.  
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Til det formål har Kommunen givet tilsagn på kr. 10.000.000, der indgår i denne plan. Da det 

drejer sig om 2-1 vej gennem de små bysamfund og derudover dobbeltrettet cykelsti vil de 

midler være tilstrækkelige til at nå Egebjerg, måske lidt længere.  De resterende 5.7 mio. der 

kræves for at anlægge stien mellem Egebjerg og Vig er endnu ikke til rådighed.  

Der er kun lidt frivillig arbejdskraft involveret i anlæg af cykelstier. Det begrænser sig til 

koordination med Kommunen og afholdelse af cyklistgruppens møder, anslået til 200 timer i  

anlægsperioden. 
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Bilag 6 – Landbrug som grundlag for bosætning     

På Egebjerg-halvøen er der, afhængig af hvilken definition man anvender, mellem 5 og 10 gårde, 

der kan betegnes som bøndergårde. Det er gårde, der tidligere var rammen om en landbofamilie, 

der drev et fuldtidslandbrug. Det er ikke længere sådan og i mange tilfælde er ejeren op i årene, 

har en del friværdi i gården, og hans børn er i andre erhverv og uden interesse i at overtage 

gården. På grund af alder (eller fuldtidsarbejde udenfor gården) ønsker ejeren at nedtrappe, men 

ser dog gerne, at der fortsat kunne drives landbrug, og at han og familien kunne blive boende på 

gården, frem for salg til et udefrakommende selskab med større interesse for jordspekulation end 

for landbrug. 

 

Ovenstående situation er et særdeles godt grundlag for at støtte det lokale fællesskab ved at 

frasælge (eller afsætte) ca. 20 ha. af en gård med egnet beliggenhed til et landbrugsfællesskab. 

Fællesskabet består af jordlodder på 1- 1 ½ ha., der danner en ramme for bosætning og en landlig 

livsstil.  Det kan i princippet være hvem som helst der bosætter sig, men par med børn vil 

antagelig have størst udbytte af den landlige livsstil. Beslutning om jordloddernes anvendelse vil 

være op til den enkelte ejers eller brugers beslutning i overensstemmelse med hans/hendes 

interesse. Der tilstræbes en varieret anvendelse f.eks. en jordlod med produktion af æg, en med 

gæs til slagtning, en med fedekyllinger, en med får, en med tidlige (nye) kartofler, en med 

vinstokke, en med quinua, en med grøntsager, en med skovlandbrug, en med permakultur, en 

med energiafgrøde o.s.v. Målet vil være, at man ud af produktionen kan sammensætte en lang 

række menuer af sunde friske kvalitets fødevarer. En af de nuværende (ubrugte) avlsbygninger 

kan blive indrettet til forarbejdning, pakning og lagring af produkter. Mulige salg kan ske f.eks. 

gennem eksisterende gårdbutik, egen gårdbutik, Brugsen i Egebjerg og/eller et åbent minimarked 

i Egebjerg. Indtægt fra salg går til producenten. 

Selvom driften er individuel, vil fællesskabet sikre, at alle hjælper hinanden så enhver kan holde 

normal ferie og holde fridage i normalt omfang. ”Den nye landmand/bosætter” behøver heller 

ikke at være bange for at, han/hun selv med lille eller ingen landbrugserfaring ikke kan klare 

opgaven. Den sælgende landmands funktion med en solid landbrugsbaggrund, er at være den 

faglige rådgiver i det omfang, den nye landmand har behov for sparring. Sammen med ekspertise 
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udefra og gennem praktiske forsøg vil der blive forsket i nye afgrøder og dyrkningsmetoder, 

hvor resten af ejendommen også indgår med henblik på at opnå mere bæredygtige 

landbrugssystemer. Hvis den nye landmand får blod på tanden til udvidelse af sit areal, kan det 

til enhver tid opnås i det omfang størrelsen af ejendommen tillader. Hvis han/hun skulle blive så 

interesseret i landbrug, at vedkommende ønsker at købe en mindre landejendom i området vil 

bestyrelsen være behjælpelig med at finde den rigtige ejendom, vurdere prisforlangende, bistå 

med udarbejdelse af driftsplan samt hjælpe med finansiering fra jordbrugsfonden (se senere). 

Det areal, der i første omgang afsættes til fællesskabet med 10-20 ha.  ligger ud til offentlig vej, 

hvilket betyder, at der kan være let adgang til hver jordlod. Beliggenheden giver samtidig 

mulighed for, at arealet på hver jordlod kan udvides efter behov i sammenhæng med 

hovedparcellen. 

Der satses på individuel bosætning i en bolig, som bosætterfamilien selv kan designe, selv bygge 

eller vælge ud fra en af de tre arkitekttegnede standard design, som er blevet udarbejdet. Indenfor 

de 20 ha., der afsættes, indgår et naturareal, hvor boligen er en integreret del. Hvis det ønskes, 

kan der også indrettes en eller to spændende boliger i en af avlsbygningerne.  Udover pakke- og 

lagerrum kan en af avlsbygningerne blive indrettet til et fællesrum med diverse muligheder for 

dyrkelse af fællesskabet i det omfang den sælgende landmand og bosætterfamilien ønsker. 

Fællesskabet giver også muligheder for fælles løsninger på transport, børnepasning, og 

fritidsaktiviteter m.m.  

 

Der er opnået tilsagn om en positiv tilgang til at opnå de fornødne tilladelser fra Kommunen. 

Bestyrelsen forventer, at de fysiske rammer kan skabes indenfor seks måneder efter, at 

bestyrelsen har modtaget bindende tilsagn fra et tilstrækkeligt antal ejere/bosættere (mindst 8 og 

højest 12). Håbet er, at de fleste vil købe jordlod og beboelse, men landmanden er også villig til i 

første omgang at udleje jord og beboelse, hvis det ønskes. Men på sigt skal der være en vis 

kontinuitet i bosætningen for at fællesskabet kan fungere efter formålet. 
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Bestyrelsen satser på fondsfinansiering af den indledende investering i jordkøb, byggeri, 

maskiner og udstyr. Salg af jordlodder og bygninger samt lejeindtægter vil danne en 

jordbrugsfond, der kan anvendes til udvidelse af fællesskabet indenfor og udenfor ejendommen 

samt til finansiering af yngre landmænd der ønsker at etablere sig som selvstændige. Der 

påtænkes forsøgt et samarbejde med Odsherred Landboforening, kreditforeninger og sparekasser 

i anvendelsen af jordbrugsfonden til nævnte formål.  

Der er ikke tale om, at den nye landmand/bosætter kan leve af så lille en jordlod. Det, der 

tilbydes, er en landlig livsstil med en lav boligpris, lave leveomkostninger og ingen eller meget 

lille gældstiftelse og en livsstil, der giver ro og mulighed for individuel og fælles udfoldelse i 

fritidsliv for både børn og voksne. Hvis bosætteren er et par, kan den ene eller begge have et 

deltidsarbejde af hvilken som helst slags. De potentielle gårde, der er på tale ligger mindre end 

10 minutters kørsel fra den nye trafikmotorvej – rute 21, der videreføres i Holbækmotorvejen. 

Det betyder en køretid på 25 minutter til Holbæk og mindre end en time til København. De 

mulige gårde skal så vidt muligt ligge i udkanten af Egebjerg by eller en af de andre otte 

landsbyer på Halvøen. Egebjerg har en fremragende skole med børnehave og SFO, samt et rigt 

foreningsliv og indkøbsmuligheder.   

Anslået investeringsbehov: 

Arkitekthonorar   kr.   150.000 

Byggemodning og anlæg   kr.   200.000 

Køb af 20 ha    kr. 3.000.000 

Bygning af 12 huse/lejligheder*  kr. 6.600.000 

Fælles varme – vand - og el forsyning  kr. 1.200.000 

Indretning af fællesrum i avlsbygninger  kr.    400.000 

Indkøb af maskiner og udstyr til drift  kr.    900.000 

Indkøb af udstyr og møbler til fællesrum    kr.  200.000 

I alt    kr. 12.650.000 

*Hvert hus er med velisoleret gulv, vægge og tag, med elinstallation, indføring af vand og 

med afløb. Skillevægge til ruminddeling, køkken- og badelementer samt indretning er efter 

beboers ønske og bekostning. 

Ovenstående landbrugsfællesskab skaber grundlag for en række markforsøg om nye afgrøder og 

dyrkningssystemer. Forsøg vedrørende landskabspleje, jordomfordeling og etablering af 

småbiotoper kan planlægges af den enkelte lodsejer i forlængelse af den landskabsplan, der 

bliver resultatet af bilag 2. Forsøgene vil blive gennemført både på ejendomme med 

landbrugsfællesskab og på andre ejendomme i området. De vil blive gennemført i samarbejde 
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med Landboforeningen og relevante forskningsinstitutioner. Der afsættes et beløb på kr. 30.000 

pr. år i den femårige planperiode. Frivillig arbejdskraft til forsøgsarbejdet er 50 timer pr. år = 250 

timer. Til planlægning af et jordomfordelingsprojekt afsættes kr. 100.000 og 100 timer til 

frivillig indsats. 

Der lægges vægt på ordentlighed i landbrugsfællesskabet. Det betyder, at der tilstræbes 

bæredygtighed og mangfoldighed, dyrevelfærd og kædeansvar i alle led fra producent til 

forbruger. Det betyder, at dyr behandles godt i hele processen, arbejdskraft er 

overenskomstmæssig lønnet og har velordnede arbejdsforhold. Der lægges vægt på styrkelse af 

lokaløkonomi i produktion og afsætning af kvalitets råvarer samt ved forbrug af lokale 

håndværks- og serviceydelser. Der lægges også vægt på en god vedligeholdelse af bygninger og 

ryddelige omgivelser. 

Rådgivning, sparring med de ”nye landmænd/bosættere” samt administration af jordbrugsfonden 

varetages af en bestyrelse sammensat af erfarne landmænd og en eller flere personer, der har 

forudsætninger for forståelse af ”de nye landmænds/bosætteres” sociale og kulturelle behov.  

I planen satses der på, at mindst to og helst flere, landbrugsfællesskaber som beskrevet, kan blive 

resultatet af jordbrugsfondens virke i de fem år. 

Lønnet arbejdskraft til bestyrelsesarbejde og administration af jordbrugsfonden er 

estimeret til 100 timer pr. år =  500 timer = kr. 100.000; desuden er der afsat 500 timer til 

frivillig indsats. 

Bemærk: Hvis det ikke lykkes at skaffe fondsmidler til etablering af ”jordbrugsfonden” er 

det stadig en meget lille investering for den enkelte – ca. 1 million pr. familie for jord, bolig, 

fritidsliv og livsstil. 

 

Se vedlagte følgevirkninger af et landbrugs/bosætningsfællesskab som beskrevet. 
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Lad os se på et tankeeksperiment med udgangspunkt i et landbrugsfællesskab med 12 familier. 

Hver familie består i gennemsnit af to voksne og to børn. Hver familie dyrker 1-1 ½ ha. hver på 

et samlet areal på 20 ha, der også omfatter omgivelser til bolig og med et naturareal. Værdi af 

jord og bolig er ca. 1 million for hver familie. Nettoudbytte, inklusiv renter af jordkøb, men uden 

værdisætning af egen arbejdskraft, er bedste fald op til. kr. 50.000 pr. år. 

Hvad er konsekvensen, hvis arealet med den form for udnyttelse af landbrugsarealet blev 

udvidet?: 

 Landbrugsfællesskab 

på ha. 

Antal indbyggere i 

fællesskabet 

Nettoindtjening fra 

fællesskabet 

Pilot område 20 48 600.000 

Egebjerg-halvøen 200 480 6.000.000 

Odsherred Kommune 2.600 6.240 78.000.000 

98 Kommuner 254.800 611.520 7.644.000.000 

 400.000 960.000 12.000.000.000 

 500.000 1.200.000 15.000.000.000 

 800.000 1.920.000 24.000.000.000 

 1.000.000 2.400.000 30.000.000.000 

Landbrugsareal i DK 2.652.000 6.364.800 79.560.000.000 

 

Hvad ville ovenstående betyde?: 

1. Et på alle måde bæredygtigt landbrug 

2. Forbedret mangfoldighed (biodiversitet) 

3. Forøget naturareal 

4. Naboeffekt der påvirker både deltids- og fuldtidslandbrug i området 

5. Mindre forbrug af hjælpemidler (kunstgødning, pesticider, udstyr og maskiner) 

6. Kvalitetsfødevarer til nærområder og overskud til forædling og eksport 

7. En bosætning, der vil skabe liv på landet, kræve forsynings- og servicevirksomheder 

(inklusiv skole) med stigende mulighed for nye arbejdspladser 

8. Stigende behov (efterspørgsel) for kulturelle og sociale aktiviteter samt foreningsliv og 

fællesskaber 

9. På sigt en betydelig mindre social, kulturel og økonomisk ulighed (mellem land og by) 

10. En besparelse i det psykosomatiske behandlingssystem og forsørgelsessystem 

11. En reduktion af EU's landbrugsstøtte 

12. Et større skattegrundlag dels fra den beskedne landbrugsproduktion og dels fra et 

vellønnet deltidsarbejde uden for landbruget. 

Lad os starte i det små her på Egebjerg-halvøen og bevise at tankeeksperimentet kan blive 

virkelighed først på Halvøen, derefter i Odsherred Kommune og på sigt til alle landets 

kommuner. 
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Bilag 7 - Egebjerg-halvøens erhvervspotentiale 

Fra interviewene og møderne med aktørgruppen i forbindelse med udarbejdelsen af 

udviklingsplanen synes der at være en generel opfattelse, at der er et uudnyttet 

erhvervspotentiale både i landbrug og andre produktions- og servicevirksomheder på Egebjerg-

halvøen. 

På Egebjerg-halvøen bor og lever man, og de fleste arbejder. Nogle af Halvøens beboere 

arbejder her på Egebjerg-halvøen, men hvor mange? Det er svært at få et indtryk af præcist hvor 

mange arbejdspladser og virksomheder, der faktisk findes på Halvøen, og mange er enige om, at 

man godt kunne have flere – men på hvilket grundlag 

vurderer man dette, når man ikke har et overblik over, 

hvor mange arbejdspladser og virksomheder, der i 

virkeligheden er på Egebjerg-halvøen?  

Afdækningen af områdets muligheder inden for turisme, 

der er formidlet via brochuren og hjemmesiden 

VisitEgebjerg/Velkommen til Egebjerg-halvøen, har haft 

en stor betydning for opfattelsen af området. Det bragte stor overraskelse for mange, at der 

faktisk eksisterer adskillige spændende og for nogle ukendte muligheder, for at opleve og holde 

ferie her. VisitEgebjerg har også skabt en stolthed og et fælles billede af mulighederne for 

forøget erhvervsrelateret turisme, som kan skabe et fællesskab. Der er i nogle forudgående 

workshops lagt op til et samarbejde mellem de forskellige turist-tiltag, for at skabe en 

synergieffekt, der kunne skabe mere vækst og samarbejde. 

Det ville være muligt at skabe den samme effekt for det erhvervsliv, herunder landbrug, som 

området rummer. Det ville derfor være ønskeligt at lave den samme kortlægning af erhvervslivet 

på Egebjerg-halvøen, som der blev gjort med turismen. En fyldestgørende oversigt over hvilke 

virksomheder (store som små) samt alle landbrug, ville kunne give den samme indsigt, som for 

turismen, i omfanget af erhvervslivet og dets potentiale på Halvøen. 

Formålet med en sådan kortlægning er: 

1. Udarbejde en kategoriseret liste af erhvervsvirksomheder på Halvøen. 

2. Fastlægge potentialet for øget erhvervsvirksomhed i eksisterende virksomheder, såvel 

som i nye erhvervs- og iværksættervirksomheder, samt omfanget af eksisterende såvel 

som af nye mulige arbejdspladser i begge tilfælde. 

3. Beskrive produktionsforhold, økonomi, rentabilitet og investeringsbehov, set fra ejerens 

synspunkt. 

4. Undersøge muligheder for en intelligent samdrift af virksomheder, hvor forskellige 

produktioner kan føre til et varieret udbud af varer og en kundekreds for produktioner, 

serviceydelser og lokale kvalitetsfødevarer og bioenergi. Undersøge om fælles indkøb og 

markedsføring kan etableres med henblik på produktionsstabilitet og forbedret 

rentabilitet. 
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5. Fastlægge omfanget af ikke anvendte landbrugsbygninger, der skønnes velegnede til 

andre erhvervsformål, samt priser i tilfælde af udleje. 

6. Fastlægge ejerforhold og sandsynligheden for salg af erhvervsvirksomheder indenfor en 

overskuelig fremtid. For landbrug desuden muligheden for samdrift eller bortforpagtning 

på grund af ejers alder, for stor arbejdsbyrde, manglende rentabilitet af produktion, 

sygdom m.v. 

7. Ønsker og muligheder for jordomfordeling (i samarbejde med landskabsplanen beskrevet 

i bilag 2). 

8. Undersøge interessen og efterspørgsel efter rådgivning og udveksling af erfaringer 

gennem ERFA grupper og lignende. 

Kortlægningen vil ske inden for en tidsramme på et 1 ½ år og omfatter: 

1. konsulentydelser (flere personer)   kr. 240.000 

2. Transport og administrative udgifter =   kr.   30.000 

3. Grafik og trykning af to rapporter (landbrug og andet erhvervsliv) kr.   20.000 

4. Formidling gennem workshops og seminarer  kr.   25.000 

5. 200 timers frivillig arbejdskraft til en værdi af  (kr.  20.000) 

Opgaven tager udgangspunkt i CVR/SE registret, kommunedata og andet statistisk materiale, der 

danner grundlag for at kategorisere alle momsregistrerede virksomheder i området. Lokalt 

kendskab vil forøge listen med mindre erhvervsvirksomheder af betydning, der ikke er 

momsregistreret. 

Et spørgeskema, der orienterer sig mod de otte formål, udarbejdes og suppleres med de 

nødvendige personlige interviews gennem virksomhedsbesøg. Disse besøg udføres af 

konsulenten med bistand fra et team på 4-5 frivillige deltids medarbejdere, der er lokalkendt, 

med omfattende erfaring i henholdsvis landbrug og andre erhverv og med en pondus, der giver 

adgang til den ønskede information. 

Analysen af de indsamlede data skal danne grundlag for en præcis og detaljeret besvarelse af de 

punkter, der er omfattet af de otte formål med kortlægningen. 

Resultaterne, udover at danne grundlag for workshops og seminarer, stilles til rådighed for videre 

brug og formidling gennem det erhvervsorienterede rum, der ønskes etableret i Iværksætterhuset 

(se bilag 13) 

Til formidling af resultaterne gennem Iværksætterhuset påregnes yderlig 200.timer til frivilligt 

arbejde.  
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Bilag 8 - Skolens rolle i landdistriktsudvikling 

Det er væsentligt, at Skolen i Egebjerg får lov at fortsætte hvis det skal være attraktivt for 

tilflyttere at bo i området.  Skolens bidrag til udvikling af lokalområdet sker gennem en 

velfungerende skole, tæt forbundet med lokalsamfundet og gennem skolens udeskoleprofil, hvor 

eleverne kommer ud til områder, der hver repræsenterer forskellige biotoper og karakteristika, 

der indgår i undervisningsforløbene.  

Det er lykkedes, at tilpasse et harmonisk undervisningsforløb til den nye skolereform. 

Fordybelsestid med stor frihed for den enkelte lærer til at planlægge forløb ude i naturen er en 

del af den understøttende undervisning.  Der er som oftest to lærere involveret i udeskolen, 

hvilket giver mulighed for at vurdere børnenes trivsel og mulige problemer, som grundlag for 

videre drøftelse med kolleger, ledelse og forældre. I de øvrige dage i ugen lægges der vægt på et 

højt fagligt niveau i en differentieret undervisning. Kombinationen af undervisning i 

udeområderne med klasseundervisning giver god mulighed for en varieret undervisning.  

Skolen arbejder med ”åben skole” i den betydning, at man giver eleverne en 

omverdensforståelse, som de ikke får i dagligdagen. Skolen besøger, gårde, virksomheder og 

private i området. Der bliver aldrig givet afslag på anmodning om sådanne besøg, og der er stor 

villighed til at hjælpe. Skolen ønsker at blive ved med at skabe faglige udfordringer med den 

hjælp fra omverdenen, der kommer ud af sådanne besøg. Gennem omtalte besøg er det også 

vigtigt, at andre bliver klar over, hvad og hvor meget ”vi kan i skolen”. Skolen ønsker desuden at 

synliggøre dens virke gennem aviser, medier og Egebladet.  

Der lægges megen vægt på, at børnene har et forløb fra de er 2 år til 12 år i børnehave og skole. 

Det er et stort ansvar, at børnene allerede i en alder af 2 år begynder et lærings- og trivselsforløb 

som grundlag for et godt skoleforløb senere. Der er opmærksomhed på, at børnene møder gode 

overgange.  En sådan tidlig påvirkning kan også medvirke til, at børn der kun har set et voksenliv 

på overførsel og bistand, på et tidligt stadium kan se frem til et fagligt niveau, der er bedre end 

deres forældres, i stedet for en fremtid med overførselsindkomst fra Kommunen. Skolen 

medvirker til at svage forældre får opgaver som de magter, og som børnene ser de tager ansvar 

for. 

Skolen er et samlingspunkt for mange brugere af køkken, idrætsfaciliteter og gymnastiksal, IT til 

ældresagen, demokrateket som bibliotek og som mødested for børnefamilier. Det er 

betydningsfulde funktioner, der samler børn, forældre og lokalsamfundet. En mindre udbygning 

af de fysiske rammer kan forøge betydningen af skolen som samlingspunkt omkring en række 

nye funktioner og aktiviteter. 

Efter flere møder og drøftelser med Egebjerg Skoles leder er det klart, at skolen i meget høj grad 

er klædt på til at deltage aktivt i at bibringe børnene og derigennem også forældrene indsigt i - og 

forståelse for landdistriktsudvikling på Egebjerg-halvøen. Det er særlig vigtigt at denne indsigt 

bibringes eleverne i hele undervisningsforløbet til de forlader skolen efter 6. år. Påvirkning af 

børn på et tidligt tidspunkt til en ungdoms- og voksentilværelse med ansvar for eget liv gennem 
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deltagelse i erhvervsliv og lokale fællesskaber er af afgørende betydning for opbyggelse af 

selvværd og mindst mulig afhængighed af offentlig forsørgelse. 

Ovenstående er et særdeles godt grundlag for gennem børne-, lærer- og forældresamarbejde at 

agere som en integreret del af den landdistriktsudvikling beskrevet i denne plan.  

Der ønskes en udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, som grundlag for elevernes 

opfølgning med bearbejdning af indtrykkene og beskrivelse i skriftlige opgaver. For at opnå 

dette er der behov for, at der vil blive arbejdet på en oversigt over Egebjerg-halvøens erhverv (se 

bilag 7). 

Der er tradition for en stor forældreopbakning, når der indkaldes til forskønnelsesdag på skolen, 

hvor børn, forældre, pædagoger og lærere samarbejder om at skabe en god skole. Et sådant 

samarbejde kan være grundlag for en forskønnelse og beplantning af såvel den østvendte 

hovedindgang såvel som bagindgangen mod vest. Skolegården kan forbedres med flytning af  

skatebane og indretning af en plads mod syd med faste bænke og borde under skyggefulde træer. 

I forbindelse med pladsen kan der etableres et udekøkken. Disse anlægsarbejder og udstyr kan 

udføres for kr. 250.000. Arbejdet vil kunne udføres i forbindelse med facade renovering, som der 

allerede er bevilling til fra Kommunen. Sammen med frivillig arbejdskraft, primært fra forældre, 

til indretning af indgang og skolegård vil der kunne lægges 1000 timer. 

Desuden er der afsat 1.500 timers frivillig arbejdskraft til vedligeholdelse af bygninger og anlæg.  
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Bilag 9 - Formidling af Egebjergs organisatoriske og institutionelle kapacitet: 

En strategi for Kommunikation på Egebjerg-halvøen 

Overordnede mål: 

Målet med kommunikationsarbejdet på Egebjerg-halvøen er at 

understøtte og initiere udvikling i området, ved at stille sig til 

rådighed for initiativer, ideer og arrangementer.  For at sikre en god og fyldestgørende 

kommunikation og dialog mellem Egebjerg-halvøens borgere og Odsherreds byråd, pressen, 

turister samt mulige nytilflyttere, har vi opbygget forskellige kommunikationsstrukturer, der 

involverer ganske meget frivilligt arbejde.  

Budskaber: 

Arbejdet med kommunikation på Egebjerg-halvøen er præget af flere grundtypehistorier, som 

områdets borgere har behov for at kunne fortælle og høre. Budskaberne formidles med følgende 

formål: 

 Annoncering af begivenheder.  

 En positiv repræsentation af livet på landet. 

 Orientering om større projekter og ideer.  

 Konkrete oplysninger om området. 

 Turisme 

Helt konkret 

Har området som helhed følgende medier til sin rådighed: 

Egebladet: Egebladet er Egebjerg-halvøens digitale månedsblad. Her finder man nyt om, hvad 

der sker den kommende måned samt nyt fra forskellige projektgruppers arbejde. Det er en 

prioritet at bladet er grafisk appetitligt samt kort og præcist. Bladet har hovedvægt på kommende 

begivenheder, samt en positiv og anerkendende fortælletone. 

Egebladet råder over ca. 450 mailadresser på mennesker med tilknytning til Halvøen, derudover 

sendes det også til Odsherreds byråd, Nordvestnyt og TV2øst. For de ikke digitale borgere bliver 

bladets opslag hængt i Bylaugets udhængsskab ved Brugsen. 

Ressourcekrav: Der anvendes månedligt 32 arbejdstimer til layout, redaktion og fotografering. 

Egebladet bruger Egebjergonlines server. 

Facebookgruppen Egebjerg: Egebjerggruppen på facebook har ca. 900 medlemmer. Den er 

stedet, hvor de mere uformelle samtaler foregår. Lige fra spørgsmål til områdets muligheder over 

annoncering af arrangementer til bortgivning og salg af ting. På facebook får man som regel et 

hurtigt og venligt svar. Facebookgruppen har fire administratorer, der har som hovedopgave at 

byde nye velkommen i gruppen samt at sikre en ordentlig tone. Bliver tonen for skrap bliver 
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indlæg fjernet. Facebookgruppen skal være et trygt sted, hvor ingen personer bliver bagtalt eller 

omtalt negativt. 

Facebooksiden ”Flyt til Egebjerg-halvøen”: Facebookgruppen er, som navnet antyder, 

henvendt til mennesker der overvejer at flytte til området. Her kan man se, hvad der er til salg i 

området og få en fornemmelse af, hvad området kan. Der bruges kun få timer til administration 

af siden. 

Egebjergonline.com: Egebjergonline er Halvøens hjemmeside. Her kan man finde en 

præsentation af området og dets aktiviteter samt relevante kontaktinformationer. Der bruges 4 

timer månedligt til revision af siden, der koster kr. 1100 om året. 

Demokratekets skærm: På det lokale selvbetjeningsbibliotek, Demokrateket er en skærm, der 

viser relevant Egebjerginformation. Man er p.t. i dialog med biblioteket om, at Egebladets opslag 

kan køre på skærmen. Lige sådan er der dialog med Brugsen om at opsætte en skærm der, der 

kan vise de samme informationer. 

Kirkebladet: Egebjergs kirkeblad har været under forandring, grundet problemer med dyr og 

dårlig distribution. Det bliver nu leveret digitalt leveret samt til fysisk afhentning i kirken og 

Brugsen. Kirkebladet fremstilles af firmaet Fich & Ko. Udgiften afholder menighedsrådet. 

VisitEgebjerg.dk: Som et af resultaterne af en længere dialog og kortlægning af områdets 

turismeerhverv opstod VisitEgebjerg. Visionen med VisitEgebjerg er at have en portal for 

områdets turismetilbud. Udover portalen har VisitEgebjerg de sidste par år udgivet en folder til 

turister. Der anvendes ca. 20 timer om året på redaktionelt arbejde. Derudover kommer layout og 

hjemmesidearbejde som firmaet Fich & Ko har stået for samt trykning af folder med en pris på 

kr. 20.000 

Derudover: Har forskellige foreninger deres egne hjemmesider blandt andre Egebjerg Kultur- 

og Forsamlingshus, Fri og Fro samt Egebjerg Idrætsforening. 

Udfordringer og udviklingspotentiale. 

Generelt oplever vi at kommunikationen omkring området fungerer godt, og at det bidrager 

kraftigt til at løfte og udvikle området. Der er dog et par udfordringer, man gerne ville gøre noget 

ved. 

 

Ikke hele Egebladets målgruppe rammes 

Ud af Egebjerg sognets 1100 stemmeberettigede ved kirkevalg er kun ca. 400 på Egebladets 

mailliste. Der er simpelthen stadig mange af områdets beboere, der ikke ved, at der findes disse 

informationskilder.  

Det er en udfordring at ramme disse borgere, der typisk ikke handler i Brugsen og ikke har børn 

på skolen. Vi har en enkelt gang husstandsomdelt, men det er meget ressourcekrævende. 
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I forbindelse med omlægningen af kirkebladet skal der én enkelt gang postomdeles et kirkeblad. 

Der er en forespørgsel ude hos menighedsrådet, om bladet kan få en reklame for Egebladet og 

facebookgruppen med der. 

Bladet læses kun én gang  

Fordelene ved digital distribution er mange, men ulempen er helt klart, at de fleste kun får læst 

bladet én gang. Et blad der ligger hjemme på sofabordet kommer man over mere end en gang og 

chancen for, at man får læst de længere artikler er langt større. 

I forbindelse med implementering af områdets udviklingsplan ”Egebjerg Projektet” vurderer vi 

at det vil skabe en langt bedre base for arbejdet, hvis bladet i en 5-årig periode kunne udkomme 

på tryk også i et mindre oplag, som man kunne afhente i Brugsen.  

Udgiften til dette vil i henhold til vores lokale trykker være: Per måned: 300 stk. A5 hæfter 

(tværformat) m. 16 sider, trykt i 4+4 og på alm. 90g papir: 1690,- + moms. For 5 år (10 blade 

årligt): Afrundet til kr. 100.000 (inkl. moms). 

Med omfanget af Egebjerg Projektet og en forventet fondsfinansiering af en betydelig del af 

projektet, vil der fremover være et større behov for annoncering i Nordvest Nyt, Ugeavisen, 

TV2øst og andre medier, vedrørende udbud, større arrangementer og projekter, promovering af 

fonde m.v. Der afsættes over den femårige periode kr. 200.000 til disse formål 

Til formidling af ”Egebjerg Projektet” til hele Halvøen vil det være nødvendigt at tilbyde de otte 

mindre landsbyer et ejerskab til projektet. Det ejerskab kan fremmes ved opsætning af 

udhængsskabe og ved at udpege en ansvarlig for vedligehold af ophæng i skabene. De otte skabe 

vil koste ca. kr. 50.000. 

Bylaugets rolle, i realisering af kommunikations- og formidlingsopgaver, som rammen for 

”Egebjerg Projektet” muliggør, at rollen vil blive skærpet på følgende tre områder: 

Koordinere foreningslivet i Egebjerg by og tage initiativer til forskønnelse af Halvøen samt 

bidrage til et levende nyhedsbrev ”Egebladet”. 

Koordinere - opmuntre til og administrere spontane initiativer til socialt og kulturelt orienterede 

mindre ”tovholder” projekter (se bilag 10). 

Udpege og støtte en ”Agent” i hver af de otte landsbyer på Halvøen, så de kan repræsentere 

Bylauget og dets visioner i promotion af Egebjerg ”Projektet”, være ansvarlig for vedligehold af 

udhængsskab, byde velkommen til tilflyttere i deres respektive område og opmuntre til – og 

koordinere initiativer til gennemførelse af tovholderprojekter i området. Agentarbejdet vil 

medføre 2.400 frivillige arbejdstimer i de fem år. Der afsættes et symbolsk beløb til 

administrative agentudgifter (ikke til projekter) på kr. 2.000 pr. år/agent = kr. 80.000 på fem år. 
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Bilag 10 - Fremme af tovholderinitiativer og fællesskaber 

Bylauget har gennem årene været hovedansvarlig for administration af en række initiativer taget 

af individuelle og grupper af personer til at igangsætte mindre projekter. I de fleste tilfælde har 

projekterne haft et socialt eller kulturelt islæt og formål, i andre tilfælde har projekterne haft en 

erhvervsmæssig karakter. Denne plan skal fortsat give mulighed for den slags initiativer, men nu 

udstrakt til hele Halvøen gennem Bylaugets agenter i de otte landsbyer. 

Ved at have en tovholderfond vil Egebjerg-halvøens beboere kunne mærke en opbakning til de 

idéer, der nu måtte være, da det i langt højere grad, vil være muligt at støtte kommende projekter. 

Beboere, der ikke har deltaget aktivt i projektudvikling, vil lettere kunne se muligheden for at nå 

i mål med eller få lyst til at påbegynde et projekt, hvis de har udsigt til en økonomisk opbakning. 

Flere ville se muligheder frem for begrænsninger, og hvis man oplever succes med et projekt vil 

det givetvis sprede sig som ringe i vandet, og få andre til også at starte projekter op og/eller 

komme med interessante forslag. 

Den kreative tankegang kan for nogens vedkommende hæmmes lige så snart man når til 

spørgsmål vedrørende finansiering, og derfor er der nogle initiativer og projekter der ”dør”, før 

de egentlig er kommet til verden. En tovholderfond kan motivere flere til at stå frem med deres 

idéer og visioner og få dem ført ud i livet. 

Der udarbejdes et kort og præcist skrift, der beskriver, hvad en tovholder er, og hvad der 

forventes af en tovholder, så idérige borgere ved, hvad det er, de går ind til som tovholder for 

deres eget projekt. Yderligere opfordres unge som gamle til at søge midler fra tovholderfonden, 

så et bredt udsnit af befolkningen er repræsenteret. Nye tovholdere får mulighed for at få råd og 

vejledning fra erfarne tovholdere, så man sikrer en hvis succes for uprøvede tovholdere. 

Der afsættes et beløb til en ”tovholderfond”, der administreres af Bylauget under følgende 

betingelser: 

1. Der udarbejdes en let overskuelig projektformular (max. én side, men trykt også på 

bagsiden til monitorering og afrapportering), der giver plads til en kort teknisk 

beskrivelse af projektet, metode til udførelse, frivillig arbejdskraft involveret, tidsplan og 

budget, der kræves finansieret af fonden samt terminer for hel eller delvis tilbagebetaling 

(af lån) til fonden. 

2. Bylaugets bestyrelse udvælger tre af deres medlemmer som ansvarlige for godkendelse, 

monitorering og evaluering af tovholderprojekter. 

3. I det omfang det er muligt skal tovholderprojekter generere en indtægt gennem 

produktion eller ved brugerbetaling, således at tilbagebetaling, helt eller delvist til fonden 

kan holde denne kørende i en femårig periode. 

4. Bylauget bør ikke give forslag til projekter, men det bør give til kende de muligheder der 

foreligger (gennem Egebladet, facebook og agenter). Bylauget bør også hver måned i 

nævnte medier rapportere om succeser og mindre succesrige tovholderprojekter. 
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Der afsættes kr. 300.000 fra fondsmidler til tovholderprojekter i den femårige periode. 

Halvdelen kan bruges til sociale/kulturelle projekter til gavn for fællesskabet, men hvor det er 

vanskeligt at generere indtægter ved drift og brugerbetaling. Beløbet i den kategori af projekter 

skal derfor ikke tilbagebetales. Den anden halvdel (kr.150.000) er at betragte som et lån til 

projekter, der kan generere en indtægt gennem produktion eller brugerbetaling. Beløbet skal 

derfor tilbagebetales i passende terminer, der ikke skader projektets drift. 

På den måde vil der ved afslutning på den femårige periode stadig være penge i tovholderfonden. 

Hvis den form for små projekter iværksat og gennemført på lokalt initiativ har været en succes, 

kan fonden genetableres efter den femårige periode. Hvis succesen er klar efter få år kan 

fondsmidlerne måske forøges gennem et favorabelt sparekasselån. 

Sociale fællesskaber 

Egebjerg-halvøen, især med centrering omkring Egebjerg landsby, er særdeles aktiv omkring 

mange fællesskaber, og det potentiale der ligger i disse fællesskaber må i langt højere grad 

udbredes og formidles til hele halvøen gennem Egebladet, Egebjergonline og opslag. Det kunne 

fortsat være Bylaugets opgave i samarbejde med andre foreninger at fremme dette potentiale for 

fællesskaber. Danserelaterede arrangementer er én af måderne at styrke allerede eksisterende 

fællesskaber på, og give nye beboere på halvøen mulighed for at finde en vej ind i disse 

fællesskaber.  

En gruppe frivillige arrangerer og planlægger fire 

arrangementer under fællesbetegnelsen »Fest i Skuret« 

(: dvs. fest i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus) med 

fokus på at styrke og inddrage nye beboere i det 

allerede eksisterende fællesskab. Temaet for disse 

arrangementer er vekslende, men kunne for eksempel 

være samværsdans. Disse arrangementer skal henvende 

sig på tværs af aldersgrupper m.m. For at sikre en bred 

og stor deltagelse skal arrangementerne ikke give 

overskud, men dækkes af den mindst mulige entré. Planlægning og gennemførelse foregår ved 

frivillig indsats. Den skønnede frivillige indsats er 100 timer pr. arrangement = 500 timer  

»Så var der dans bagefter« er mere spontane arrangementer, hvor man fx efter en endt 

oprydning eller forskønnelse af offentlig eller privat ejendom beslutter at holde en lille fest eller 

et sammenskudsgilde med eller uden (evt. levende) musik. Disse arrangementer skal annonceres 

og synliggøres på en digital platform og/eller via en app, og pointen er, at det skal være let for 

initiativrige borgere, at annoncere en offentlig fest, et arrangement eller en event. En app kunne 

dermed være løsningen på, hvordan man hurtigt kan få et overblik over spontane og kommende 

arrangementer på Egebjerg-halvøen (desuden kan eksisterende foreninger også benytte sig af 

nævnte platforme). Der er afsat penge til annoncering i bilag 9 og frivillig arbejdskraft er dækket 

under bilag 1. 
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Bilag 11 - Implementering af nærvarme i Egebjerg 

Egebjerg blev udnævnt som energilandsby i Odsherred kommunen i 2013. 

Energilandsbystatussen førte til en 5 benet plan, hvor et af benene er etablering af en fælles 

varmeforsyning baseret på bioenergi. 

En lokal arbejdsgruppe, der nu er bestyrelsen i Egebjerg Nærvarme amba, har siden begyndelsen 

af 2015 samarbejdet med Energiklyngecenter Sjælland, Roskilde Universitetscenter (RUC), og 

Odsherred kommune i alternative varmeforsyningssystemer, baseret på vedvarende energi. 

Man håber på at varmeværket kan startes op ved at levere til de 5 største aftagere i byen, som 

alle ligger placeret på en måde, så man kan lave en forholdsvis kort ledning og nå dem alle. Alle 

de huse der ligger på strengen får selvfølgelig tilbud om at koble sig på. Dimensionering af rør 

mm. bliver lavet, så det på sigt er muligt at få hele Egebjerg by koblet på varmeværket. 

Forsyningsområdet er vist herunder. 

 

 

 

Der er beregnet varmebehov for Egebjerg og et tarifsystem, der er afhængig af graden af 

tilslutning og afskrivningsperiode. Anlægget er under 1 megawatt og koster mellem 80 øre til 1 

kr./kwh afhængig af varmekilde og antal forbrugere.  
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De store aftagere i byen er. VAB med 3-4 boligforeninger med knap 40 boliger, Fonden 

Solution, Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Iværksætterhuset, Henrik Rasmussen (den 

oprindelige maskinfabrik), og måske Brugsen og Brian Olsen (udlejer). Man håber desuden, at 

30-40 husstande indledningsvis vil ønske at blive aftagere/forbrugere. 

De forskellige alternative anlæg er baseret på sol og biomasse i form af halm, flis og træpiller. 

Alle forslag giver detaljerede beregninger af fjernvarmeanlæggets driftsøkonomi med 

udgangspunkt i specificerede anlægsudgifter. 

Beregninger og priskalkulationer er lavet sådan, at den enkelte boligejer ikke skal have penge op 

af lommen. Derfor er alle installationsomkostninger, tilslutninger, m.v. indeholdt i beregningerne 

og dermed i den pris forbrugeren betaler for varmen. 

De fabriksbygninger, der tidligere husede Egebjerg Maskinfabrik er solgt. Den nye ejer har 

fremskredne planer om at iværksætte, i en del af bygningerne, en produktion der giver en stor 

mængde overskudsvarme. Andre bygninger vil blive udlejet til andre formål. RUC har foretaget 

en beregning, der viser en reduktion i varmeprisen forudsat overskudsvarmen fra 

fabriksproduktionen kan købes til en favorabel pris. 

Bestyrelsen har afholdt et orienteringsmøde med de fem store forbrugere den 12. oktober 2016. 

På mødet blev varmeforsyningssystemet præsenteret og drøftet med bistand fra RUC og 

Odsherred Kommune. Resultatet af mødet gav anledning til at foretage en samfundsøkonomisk 

beregning med bistand fra konsulentfirmaet COWI. Betaling for konsulentydelsen betales af 

Energiklyngecentret og de fem store forbrugere. På grundlag af den samfundsøkonomiske 

beregning og detailberegning for de fem store forbrugere vil endelig formel aftale om tilslutning 

blive afgjort i møde planlagt til den 20. januar 2017. 

Hvis de fem bekræfter deres tilslutning vil resten af byens husstande blive grundigt informeret 

om muligheder for tilslutning og omkostninger herved. COWI vil udarbejde detaljeret 

projektforslag til godkendelse i Kommunen, der skønner en sagsbehandlerperiode på ca. tre 

måneder. Det betyder at projektet kan iværksættes omkring midten af 2017. Tidsplanen for 

færdiggørelse af projektetvil være 12-15 måneder fra godkendelse af projektet er opnået. 

En ideel placering af varmeværket vil på grund af afstand, vindforhold, tilkørselsforhold og 

lagerplads til biobrændsel være på den tidligere Egebjerg Maskinfabriks område. Såfremt, der 

opnås en foreløbig aftale på ovennævnte møde, vil bestyrelsen indlede forhandlinger med den 

nye ejer af fabrikken om et langtidslejemål og de juridiske forhold forbundet hermed. Desuden 

vil man forhandle om pris på den overskudsvarme den planlagte produktionsproces på fabrikken 

forventes at kunne tilbyde. 

Investering i anlægget beløber sig til ca. 14 millioner kroner, lidt afhængig af type anlæg og 

brændsel. Det beløb lånefinansieres med kapitalomkostninger, der beløber sig til kr. 764.000. 

Såfremt det lykkes at etablere det lånefinansierede nærvarmeprojektet afsættes der et beløb på kr. 

100.000 til fortsat udvikling af de øvrige fire ben forbundet med status som energilandsby.  
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Bestyrelsen vil arbejde på frivillig basis indtil projektet er færdigt. Derefter vil bestyrelsesarbejde 

i forbindelse med drift af varmeforsyningen honoreres og lønnes på linje med andre lignende 

forsyningsselskaber. 240 timer er afsat. 

Morten Hylleberg 

Formand, Bestyrelsen for Egebjerg Nærvarme amba. 
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Bilag 12 - Forbedret IT-dækning på Egebjerg-halvøen 

Der er betydelige sommerhusområder på Halvøen med beboere og gæster, der forventer og 

ønsker en internetforbindelse, der gør det muligt at bibeholde både erhvervsmæssig og privat 

kommunikation, når de er i sommerhus. 

Som nævnt i afsnit 1 pendler ca. 60 % af Halvøens arbejdsstyrke dagligt ud af Halvøen til jobs, 

der kræver hurtig og effektiv internetforbindelse. Hvis en hurtig forbindelse eksisterede, ville 

mange af disse pendlere foretrække at skabe deltids hjemmearbejdsplads og derved reducere 

transportomkostninger og effektivisere arbejdsindsatsen. 

Endelig er der virksomheder, inklusiv landbrug på Halvøen, der kræver bedre og hurtigere 

internetforbindelser for at kunne drive deres virksomhed effektivt. 

På grund af den spredte bebyggelse på Halvøen, er det ikke realistisk eller sandsynligt, at der 

inden for en overskuelig fremtid kan skaffes hurtigere internetforbindelse gennem kabler og 

fibernet.  

Forudsat kommercielle selskaber ikke kan skabe dækning, kan en god dækning af hele Halvøen 

opnås gennem et trådløst system, der kan etableres for et rimeligt beløb ved opsætning af fire 

sende antenner. 

Følgende udstyr skal avendes til hver af de fire: 

Komponent    Enhedspris kr Antal Pris kr 

       

UBI-AF-5X    3576 1 3576 

       

UBI-AF-5G34-S45   3006 8 24048 

       

UBI-AM-V5G-TI   2034 1 2034 

 

UBI-R5AC-PRISM   1809 1 1809 

       

Sum      31467 

 

Det betyder en samlet pris (afrundet) for de fire antenner på  kr. 130.000 

Installationsomkostninger er anslået til:   kr. 150.000 

I alt.     kr. 280.000 

Det samlede beløb til udstyr og installation søges finansieret af fondsmidler. 

Det skønnes, at omkring 200 kunder indledningsvis vil været interesseret i en hurtig 

internetforbindelse. Modtageudstyr, installeret af autoriseret tekniker, vil koste hver husstand 
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omkring kr. 1.800. Den månedlige pris for en 20/20 forbindelse vil være kr. 150. En større 

kapacitet er mulig til en højere pris.  

Inden igangsættelse er det nødvendig at undersøge kommercielle selskabers planer og omfang af 

forbedret IT dækning i de forskellige geografiske områder på Halvøen. På det grundlag 

udarbejdes et prospekt som grundlag for forbruger tilsagn i et antal der sikrer systemets 

rentabilitet. 

Der er flere muligheder for ejerskab og operation af det færdiginstallerede system. De er: 

1. Foreningsejet og drevet 

2. Fondsejet og drevet (salg af folkeaktier/andele) 

3. Privat ejet og drevet (salg med provenu der indgår i udviklingsplanens budget) 

Under alle omstændigheder skal der tages højde for, at driftsbudgettet skal indeholde beløb til 

kundepleje, teknikerservice til vedligehold, regnskab og administration. 

Forarbejde, udbud, supervision af installation samt kundekontakt i installationsfasen foretages af 

frivillig indsats med et estimeret antal timer på 240 timer fordelt på flere personer. Når projektet 

er funktionsdygtigt tages der beslutning, gennem offentlig høring, om ejerskabet er mulighed 1 

eller 2. I så fald danner ovennævnte personer en bestyrelse, der honoreres fra driftsbudgettet. 
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Bilag 13 –Iværksætterhuset som rammen om erhvervsudvikling og formidling 

Historik:  

Iværksætterhuset er kommet i stand, fordi frivillige lokale kræfter ønskede at skabe liv og 

erhvervsrettede aktiviteter i lokalområdet. Kommunen stillede en bygning til rådighed, der 

tidligere husede skole/børnehave og tilbød et partnerskab mellem Egebjerg Landsbyvirksomhed 

og Odsherred Kommune. Partnerskabet omfattede et kommunalt bidrag på ca. kr. 600.000 til 

intern indretning, forsikring samt en toårig underskudsgaranti. Anlæg af udenoms arealer og 

vedligehold samt indkøb af inventar og udstyr blev udført ved frivillig arbejdskraft og penge fra 

Egebjerg Landsbyvirkomshed.  

 

Projektet har eksisteret siden november 2014 og har været rammen om mange gode aktiviteter. 

Indtjening gennem aktiviteter og udleje af lokaler har ikke været tilstrækkelig til at dække 

driftsudgifterne. Derfor er Kommunens underskudsgaranti mobiliseret for den resterende del af 

2016. Kommunen har desuden tilbudt et økonomisk bidrag til at holde huset i gang i 2017 og 

2018 forudsat, at der kan findes løsninger til selvfinansiering af huset fra 2019. 

Gennem hele 2016 har der været afholdt møder, og en arbejdsgruppe er nedsat til allerede nu at 

finde frem til solide løsninger på en anvendelse af huset, der kan sikre både en overtagelse af 

ejerskabet samt et sikkert økonomisk grundlag for drift af huset.  

Stueetagen og 1. sal er sat i stand, mens 2. salen er helt uberørt. Ifølge ovenstående ejer 

Kommunen huset, og de er også ansvarlige for den økonomiske drift af huset, mens frivillige i 

regi af Egebjerg Landsbyvirksomhed amba (ELV) varetager den praktiske drift af og laver kurser 

mm i huset.  

I dag er der seks faste lejere i huset samt nogle daglejere. Derudover er der kursus og møde 

faciliteter, som udlejes i mindre omfang.  
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Fremadrettet:  

Huset har stor kapacitet og pt. arbejdes der på at forøge erhvervsorienterede længerevarende 

lejemål til sikring af husets driftsøkonomi. 

Den samlede månedlige lejeindtægt er ca. 8.000 kr. med en forventet indtægt fra og nye lejere, 

der har ønsket at flytte ind vil den ”sikre” lejeindtægt beløbe sig til 10.000 kr. pr. måned, hvilket 

er 120.000 kr. på årsbasis. 

Med færdiggørelsen af Egebjerg Projektet er der åbnet nye muligheder for en økonomisk 

bæredygtig anvendelse af huset til erhvervsorienterede formål og som administrativt sæde for 

administration af Egebjerg Projektet samt formidling af projektet gennem kursusvirksomhed 

vedrørende landdistriktsudvikling i videste forstand. 

Følgende anvendelser er i spil som mulige indtægtsgivende aktiviteter over de næste to år og 

som grundlag for at vurdere husets muligheder som selvejende og selvfinansierende virksomhed: 

 

1. Tilbyde faciliteter for erhvervsorienterede teknisk og økonomisk rådgivende ydelser til 

Odsherreds erhvervsliv. 

2. Tilbyde kontorudleje til yderlig to mindre virksomheder. 

3. Tilbyde Kommunal Erhvervsservice med nogle ideer som huset kan byde ind med: 

  

 Iværksætterundervisning af skoleklasser i Odsherred, herunder virksomhedsbesøg og 

undervisning på Odsherred kommunes Energilegeplads. 8 klasser/år a 4.000 kr. = 

32.000 kr. Det kan også fint være et tilbud til klasser udenfor Kommunen (konceptet 

er vedhæftet). 

 Lokalefaciliteter til nye iværksættere foreslås støttet med to fripladser i huset på 

årsbasis = 38.400 kr. 

 Advisory Board 2-4 gange/år (gratis for iværksætterne) pris 1000 kr/gang  

 Kommunens erhvervskonsulent/-er lejer et kontor i huset. Pris: gratis så længe 

kommuen har huset og herefter 12.000 kr/år/skrivebord. 

 Kommunen lejer konferencelokalet til relevante møder m.m. efter behov. Pris: gratis 

så længe kommunen ejer huset. Herefter de nuværende takster.  

 Kursusudbud:  10 x businessbrunch (1500 x 10) samt  6 relevante kurser/år (6 x 2500) 

= 30.000 kr. 

 

4. Udarbejdelse af kursustilbud om landdistriktsudvikling i videste forstand. 
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Hvis ovenstående lykkes at igangsætte over de næste 1 ½ - 2 år er det sandsynligt, at der vil være 

et godt grundlag for at overtage fuldt ejerskab af huset. 

Det vil således være et forsvarligt grundlag for at foretage en større ombygning af huset med 

følgende tre hovedformål:  

1. Tilbyde internatkurser i landdistriktsudvikling med op til en uges varighed 

2. Tilbyde overnatning til turister, gæster, lejrskoler eller lignende. Bl.a. har 

forsamlingshuset ofte arrangementer, hvor overnatning er ønskeligt, men ikke muligt i 

forsamlingshuset, mange private har også ønske om overnatning til gæster. 

3. Fortsat udleje til erhvervsformål og kontorfællesskaber. 

Det vil kræve:  

 Isolering    kr. 100.000 pr. år. 

 Udbygning af konference- og kursuslokaler   kr. 150.000 

 Ombygning af 2. salen til værelser mm   kr. 2.500.000 

 Låsesystem til sygesikringskort    kr. 50.0000 

 Udvendig vedligeholdelse    kr. 75.000 

 Møbler og inventar    kr. 150.000 

Implementering af Egebjerg Projektet styres af en organisation i form af en bestyrelse, 

sammensat af lokale personer med professionel ekspertise på områderne projektstyring og 

ledelse, jura, driftsøkonomi, infrastruktur, landskabsforvaltning og kommunikation. Projektet, 

der udføres af lokalbefolkningen, støttes i den femårige periode af de ansvarlige for de 13 

indsatsområder, der refererer til bestyrelsen. Organisationen har hjemsted i Iværksætterhuset 

med ansvar for administration og formidling til resten af Kommunen og til andre kommuner. 

Iværksætterhusets overordnede ledelse er således den samme bestyrelse, som har ansvaret for 

implementeringen af Egebjerg Projektet. Huset ledes af en direktør, der kan rekrutteres fra en af 

de virksomheder der opererer i huset. Direktøren har ansvar for aftaler med kursusledere, der 

aflønnes gennem kursusgebyrer. Direktøren har ligeledes ansvaret for udlicitering af 

vedligeholdelse, rengøring og administrative opgaver. 

Direktør, kursusledere og administration er baseret på frivilligt arbejde i 2017 og 2018. Fra 2019 

er alle lønnet under husets driftsbudget. 
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Bilag 14 

Aktørgruppen 

Agnete Nielsen:  kag.nielsen@dlgmail.dk  

Anders Ohlsen: anloh@odsherred.dk 

Anette Friis:  annfr@odsherred.dk  

Erling Skaale:  erling@skaale.dk  

Eva Bløcher:  eva.bloecher@gmail.com 

Frede Hansen:  f.hansen2a@gmail.com 

Giske Harrig:  giske.harrig@gmail.com 

Hanne Lerstrup Pedersen:  hanne@lerstrup.dk   

Hans Christian Fausbøll:  lestrupfodersalg@hotmail.com  

Hans Henrik Øhlers:  mail@ohlers.com  

Helena Havbyn:  helena@havbyn.dk 

Helle Vibeke Petersen:  hellespunken@gmail.com 

Jacob Eistrup: jacob.eistrup@gmail.com 

Jacob Kamp:  jacob@1til1landskab.dk 

Jan Kretzschmer: dahlkretzschmer@mail.dk  

Jens Christensen:  jhc.skamstrup@gmail.com 

Jens Peter Simonsen:  jps@nst.dk 

Jesper Adler:  jesper-adler@live.dk 

Jessica Grant Jørgensen:  jessiegee75@gmail.com 

Jørgen Stoltz:  silvadanica@msn.com 

Karl Otto Nielsen:  toftagergaard@gmail.com 

Kasper Algren Pedersen:  kasperalgren@gmail.com 

Klaus Bondam:  bondam@cyklistforbundet.dk 

Klaus Burrild:  kburrild@gmail.com 

Kristoffer Hansen:  kristoffi@gmail.com  

Lars Christensen:  lachris@mail.dk  

Lars Levin:  larslevinandersen@gmail.com 

Lena Faurschou:  steen-lena@paradis.dk 

Lene Hagstrøm:  lene.hagstrom@gmail.com  

Lene Wiehe:   lene.wiehe@gmail.com  

Lisbeth Ulrich Hansen:  luh@seges.dk   

Maibrit Ahasverus: noni@netplot.dk 

Mariann Borg:  mariann.borg@get2net.dk 

Mathias Hansen:  mathias@dalsbakkegaard.dk  

Mette Dahl:   dahlkretzschmer@mail.dk  

Mogens Hansen:  mogens.hansen@dalsbakkegaard.dk 

Morten Hylleberg:  mortenhylleberg72@gmail.com 

Morten Madsen:  morten.bak@madsen.mail.dk 

Nanna Foss:   kontakt@nannafoss.dk 

Niels Haar Sørensen: nivhs@odsherred.dk 

Niels Pallisgård:  niels.pallisgaard@privat.dk 

Paya Hauch Fenger:  pahfe@odsherred.dk 

Peter Bendixen  peter_bendixen@yahoo.dk 

Peter Hagelund:  peterhag@outlook.com 
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Poul Hvidberg Hansen: pouhv@odsherred.dk 

Rie Perry:  perry@odsherred.dk  

Sander Blohm:  sander.blohm@hotmail.com  

Stine Stetson:  scrstetson@gmail.com 

Susan Baca:  susanberrybaca@gmail.com  

Søren Boye:   hsboye@dlgtele.dk 

Thomas Adelskov: thoad@odsherred.dk 

Torben Greve:  tog@odsherred.dk 

Torben Møngaard:  tmongaard@gmail.com 

Vagn Ytte Larsen: vyl@odsherred.dk 

Yvonne Vejbæk:  yvonnevejbaek@hotmail.com  

 

Fjernvarme: 

Brian Olsen:  mail@boligodt.dk 

Christel Goetz: christel@goetz.dk  

Jens Christensen: jhc.skamstrup@gmail.com  

Morten Hylleberg: mortenhylleberg72@gmail.com  

Peder V. Andersen: pva@mail.dk  

Simone G. V. Nielsen:  simni@odsherred.dk  

Thomas Kristensen:  t.oxenholdt@gmail.com  

Torben Møngaard: tmongaard@gmail.com  

 

 

Forfatter ejerskab: 

Egebjerg og Omegns Bylaug v. Lena Faurschou  egebjergbylaug@gmail.com Tlf: 53878747 

Egebjerg Landsbyvirksomhed v. Morten Hylleberg  morten@hylleberg.info  Tlf: 29939930 

Jens Christensen, Agronom og Hovedforfatter  jhc.skamstrup@gmail.com  Tlf: 21784552 

Lene Hagstrøm Andersen, Medforfatter lene.hagstrom@gmail.com  Tlf: 29721757
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