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ET - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-09-2019
Godkendt med den ændring, at punkt 5 udgår af udvalgets dagsorden.
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ET - Orienteringssager - september
00.22.04.G01

18/13725

Åben sag

Resumé
A. Nyhedsbrev fra Fishing Zealand, 2.kvartal 2019
Fishing Zealand fremsender nyhedsbrev med en oversigt over aktiviteter i 2.kvartal,
herunder en del i Lejre Kommune. Bla. ”Fang din første fisk”, ”Fiskeri på skoleskemaet”
og ”Sol over Lejre”. Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag.
B. Danmarks Iværksætteruge 2019 sætter fokus på De Grønne Iværksættere
Global Entrepreneurship Week Danmark afholdes i uge 47, den 18.-24. november 2019.
Årets tema er De Grønne Iværksættere, hvis innovative idéer kan betyde en forskel, når
Danmark skal nå de ambitiøse klimamål i 2030. Sidste år var fokus på Verdensmålene,
og i år er ugen så dedikeret til at tage det næste praktiske skridt i processen mod at
blive mere bæredygtige over hele linjen.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-09-2019
Taget til orientering.

Bilag:
1 Åben Fishing Zealand's nyhedsbrev 2. kvartal

62521/19
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TM - Udvikling og samarbejde om Skjoldungestien
01.05.15.P22

19/4720

Åben sag

Center for Teknik & Miljø, Afdelingen for Natur & Miljø
Resumé
Der er udarbejdet en udviklingsplan for Skjoldungestien. Planen nytænker rutens
identitet og sætter nye retningslinjer for skiltning og faciliteter på ruten. For at sikre den
fremtidige udvikling og drift af ruten, er der udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale
mellem Nationalparken og Lejre kommune.
Denne sag behandles også af Udvalget for Kultur & Fritid med indstilling om, at Lejre
Kommunes andel af udgifter finansieres af de midler, som under Udvalget for Kultur &
Fritid er afsat til anlægsprojekter i Nationalpark Skjoldundernes Land i budget 2020.
Sagen forelægges desuden for Udvalget for Erhverv & Turisme til orientering.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at Udviklingsplanen for Skjoldungestien tages til efterretning.
2. at samarbejdsaftalen godkendes med følgende korrektioner:
 at alle nye faciliteter og ruteforlængelser, der medfører øget drift skal
godkendes af Lejre Kommune inden nye aftaler indgås og inden etablering,
således at det sikres at driftsbudgettet tilpasses de faktiske udgifter.
 at udvikling af ruten og nye faciliteter sker i et samarbejde mellem
Nationalparken og Lejre Kommune.
3. at der i budgetforslag 2020 – 2023 indarbejdes 70.000 kr. i 2020 og 40.000 kr. i
2021 og frem på bevilling 4.10.10 Natur, miljø og plan til brug for stier i
nationalparken
4. at bevillingen finansieres af rådighedsbeløb til anlægsprojekt 269 Nationalpark
med 70.000 kr. i 2020, 90.000 kr. i 2021 og 40.000 kr. i 2022 og frem.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Sagen forelægges Udvalget for Teknik & Miljø, da etablering og drift af rekreative stier
hører under Udvalget for Teknik & Miljø.
Sagen forelægges Udvalget for Kultur & Fritid, da genforhandling af lodsejeraftaler og
nye faciliteter på ruten foreslås finansieret af de midler, der er afsat til anlægsprojekter i
Nationalpark Skjoldungernes Land, der er placeret under Udvalget for Kultur og Fritid.
Sagen forelægges til orientering for Udvalget for Erhverv & Turisme, da stien har et
turismemæssigt sigte.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-09-2019
Indstillingerne anbefales.
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Sagsfremstilling
Udviklingsplan for Skjoldungestien
Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2018, at Lejre Kommune sammen med
Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land skulle udarbejde en
udviklingsplan for Skjoldungestien og afsatte i den forbindelse 200.000 kr. Der blev valgt
et eksternt rådgiverfirma til opgaven, Norrøn. Udviklingsplanen for Skjoldungestien er nu
færdig. Udviklingsplanen nytænker rutens identitet, og sætter nye retningslinjer for
hvordan ruten skal skiltes, og hvordan bænke, formidlingsstandere og shelters skal se
ud. Som led i arbejdet blev der ligeledes udviklet en tilstandsrapport for Skjoldungestien.
Materialet fra rådgiver er vedlagt som bilag 1-4: 1. Ny identitet for Skjoldungestien, 2.
Udviklingsplan for Skjoldungestien, 3. Tilstandsrapport for Skjoldungestien, 4. Nyt stikort
til Skjoldungestien.
Samarbejdsaftale for realisering af udviklingsplan
Kommunerne står for drift og vedligeholdelse af ruten i dag. Driften består primært af
slåning af stisystemet, beskæring af beplantning langs ruten, udskiftning af
piktogrammer til vejvisning samt tilsyn og vedligeholdelse af trækfærge.
Nationalparken har indsendt et forslag til en samarbejdsaftale for Skjoldungestierne, der
fastlægger nogle overordnede retningslinjer for den videre udvikling og drift af ruten som
helhed.
Samarbejdsaftalen indeholder forslag til den fremtidige økonomiske fordeling af udgifter
til anlæg, drift af stien, genforhandling af de 10-årige aftaler, samt den skriftlige og
digitale formidling. Udkast til samarbejdsaftale om Skjoldungestien er vedlagt som bilag.
Af samarbejdsaftalen fremgår, at Nationalparken hovedsageligt står for anlægsudgifter
og Lejre Kommune bliver ansvarlig for driften. Udgiften til kompensation til lodsejere i
forbindelse med genforhandling af de 10-årige aftaler for ruten deles ligeligt mellem
Nationalparken og Lejre Kommune. De eksisterende 10-årige lodsaftaler udløber i 2021.
Det er estimeret, at kompensation til forlængelse af lodsejeraftalerne, vil være ca.
70.000 kr. Nationalparken arbejder på at udvide Skjoldungestien til Aastrup Kloster og til
Gevninge. Det er estimeret, at kompensation til udvidelse af Skjoldungestien vil være ca.
50.000 kr. Udgiften til kompensation til lodsejere ved udvidelse af ruten deles også
ligeligt mellem Nationalparken og Lejre Kommune.

Bilag:
1
2
3
4
5
6

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Ny identitet for Skjoldungestien
Udviklingsplan for Skjoldungestien
Tilstandsrapport for Skjoldungestien
Nyt stikort til Skjoldungestien
Udkast til Samarbejdsaftale om Skjoldungestierne
Forventet budget til implementering af udviklingsplan
Skjoldungestien i Lejre Kommune

Udtalelser
Ikke relevant.

Administrationens vurdering
Udviklingsplanen for Skjoldungestien

46701/19
46702/19
46704/19
46705/19
46700/19
for 63109/19
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Det er administrationens vurdering, at udviklingsplanen for Skjoldungestien danner et
godt grundlag for det videre arbejde med udviklingen af rutens identiet i form af
fortællinger og oplevelser i de enkelte lokalområder, og som helhed. Der er god fokus på
de særlige lokale landskabsoplevelser som brugerne husker tydeligt fra turen og på
fortællingerne fra kulturhistorien.
De foreslåede faciliteter i udviklingsplanen er skitser, som i den endelige projektering og
etablering kan tilpasses det konkrete landskab og kulturmiljø. Det er administrationens
vurdering, at nogle faciliteter er mest egnet til urbane miljøer tæt på eksisterende
bebyggelse, mens andre godt kan etableres i områder med stor landskabelig- og
kulturhistorisk værdi. I forbindelse med planlægningen af nye faciliteter langs ruten, vil
administrationen sikre at bygninger indpasses i omgivelserne og ikke fremstår
skæmmende.
Samarbejdsaftale
Det er administrationens vurdering, at en formel samarbejdsaftale om Skjoldungestien er
ønskelig for at skabe klare rammer for det fremtidige samarbejde med realiseringen af
udviklingsplanen. Det er administrationens vurdering, at samarbejdsaftalen berører de
vigtigste emner, herunder ansvarsfordeling og økonomi.
Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune skal være med til at beslutte nye
faciliteter på ruten, ruteforlængelser samt igangsætning af anlægs- og
udviklingsprojekter på ruten, da Lejre Kommune efterfølgende vil skulle stå for den
fremtidige drift og vedligeholdelse. Derfor anbefaler administrationen, at denne
forudsætning bliver indarbejdet i samarbejdsaftalen. Nationalparken har oplyst, at dette
også er deres intension, og at de er enige i at forudsætningen bør indarbejdes i aftalen.

Handicappolitik
Forhold omkring tilgængelighed for funktionshæmmede er i nogen grad indarbejdet i
udformningen af shelterne.

Økonomi og finansiering
Nationalparken har udarbejdet et foreløbigt budget for implementering af
udviklingsplanen for hele Skjoldungestien. Budget er vedlagt som bilag. Samlet vil der
være anlægsudgifter for ca. 3,1 mio. kr., som udgangspunkt afholdes af Nationalparken.
Herudover vil der komme driftsudgifter og andel af lodsejerkompensation, som skal
afholdes af Lejre Kommune.
Driftsudgifter til Skjoldungestien
Godkendes samarbejdsaftalen er Lejre Kommune forpligtet til fortsat at vedligeholde
Skjoldungestierne og trækfærgen.
De økonomiske udgifter til vedligehold af ruten kan opdeles i A) basisvedligeholdelsen,
der består af et minimum af græsklipninger, beskæringer og udskiftning af skilte, B)
vedligehold af trækfærgen, hvilket udføres at eksternt firma og hvor udgiften deles med
Roskilde Kommune, samt C) ekstraordinær vedligehold, som er renovering af broer,
gangbroer, opdatering af formidlingsplancher, udbedring af stiernes belægning, mv.
Den ekstraordinære vedligehold vurderes fra år til år, i 2018 var der ekstraarbejder for
ca. 23.000 kr. Der ligger dog flere større forestående renoveringsopgaver og
anlægsarbejder på ruten, som der pt. ikke er midler til i driftsbudgettet. De nuværende
midler til drift af Skjoldungestien afholdes af bevilling 4.10.10 Natur, miljø og plan.
Eksisterende driftsudgifter til
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30.000 kr. årligt, fast aftale.
5.500 kr. årligt. for hhv. Lejre og Roskilde
Kommune.
Ca. 0- 25.000 kr. årligt.

Omfanget af de kommende udgifter til vedligeholdelse af forlængelsen af Skjoldungestien
samt nye faciliteter på ruten er ikke kendt. Administrationen skønner, at de kommende
vedligeholdelsesudgifter vil være omkring ca. 40.000 kr. årligt.
Genforhandling af lodsejeraftaler på Skjoldungestien
Da aftalerne for Skjoldungestien er tegnet som 10-årige aftaler i 2011, vil der ultimo
2020/primo 2021 være behov for midler til gentegning af aftalerne med lodsejerne.
Udgiften til kompensation i forbindelse med lodsaftalerne i 2011 var ca. 100.000 kr.
Administrationen forventer at kompensationen samlet vil være ca. 140.000 kr. Med en
medfinansiering fra Nationalparken, vil Lejre Kommune have en udgift på ca. 70.000 kr.
til kompensation til genforhandling af lodsejeraftalerne.
For at kunne udvide Skjoldungestien til Aastrup Kloster og til Gevninge skal der ligeledes
laves aftaler med lodsejerne på de nye ruter. Administrationen forventer, at
kompensationen samlet vil være ca. 100.000 kr. Med en medfinansiering fra
Nationalparken, vil Lejre Kommune have en udgift på ca. 50.000 kr. i 2021.
Administrationen anbefaler at disse udgifter finansieres af anlægspulje Nationalparken.
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ET - Årsplan 2019, status
00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé
På sit møde d. 29. januar godkendte Udvalget for Erhverv & Turisme årsplan 2019. I
denne sag præsenterer administrationen ved direktionen en kort status på arbejdet med
årsplanen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status for årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-09-2019
Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling
Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:
 Budgetaftale 2019-2022
 Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
 Politiske målsætninger og tegn på succes
 Lovgivning/reformer og nationale mål
 Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2018 eller tidligere.
Større indsatser, som udvalgene skal samarbejde om, er nævnt i de relevante udvalgs
årsplaner med en angivelse af, hvilket udvalg der er tovholder for indsatsen.
Indsatser og aktiviteter, som fremgår af budgetaftalen eller som følger af andre, allerede
vedtagne politiske beslutninger, er medtaget i årsplanerne.
Følgende indsatser fremgår af årsplanen men er enten forsinkede eller anbefales at udgå
helt af årsplanen. Begrundelse herfor fremgår nedenfor:
 Skiltepolitik: En skiltepolitik anbefales at udgå af årsplanen. Praksis for
servicevejvisning er efter en ændring i vejlovgivningen lempet meget, sådan at
der gives tilladelse til betydeligt mere servicevejvisning end tidligere. Behovet for
en skiltepolitik er således ikke længere så stort, og dette set i sammenhæng med
et betydeligt arbejdspres i Center for Teknik & Miljø som følge af den generelle
højkonjunktur i samfundet, betyder, at administrationen anbefaler, at der pt. ikke
arbejdes videre på en skiltepolitik.
 Implementering af CRM-system: Indsatsen er ikke iværksat. Det skyldes, at det
system, der skulle implementeres, forventes erstattet af et nyt system inden for
et år, som del af den nationale erhvervsfremmeplatform ”Virksomhedsguiden”.
 Potentialeanalyse af styrkepositionen ”Landbrug og fødevare”: Indsatsen er ikke
iværksat. Administrationen forslår, at stille potentialeanalysen i bero, idet en
række større satsninger er igangsat indenfor eller med relevans for
landbrug/fødevarer. Disse er uddybet i den vedlagte status.
 Én indgang for virksomheder: Indsatsen er igangsat, men er forsinket i forhold til
den oprindelige tidsplan. Indsatsen forventes gennemført i løbet af andet halvår.
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Status på årsplan 2019 er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Status årsplaner til UET 2019.docx

65413/19

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering
Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget
2019-2022 og tilpasset i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning d.
25. juni 2019.

Lejre Kommune

03-09-2019

Udvalget for Erhverv & Turisme

5.

Side 9

ET - Møde i Lejre Erhvervsudviklingsforum 2019-21
24.10.00.G01

19/5257

Åben sag

Resumé
Som del af dagens møde i Udvalget for Erhverv & Turisme afholdes der møde i Lejre
Erhvervsudviklingsforum.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-09-2019
Udgået

Sagsfremstilling
Møderne i Lejre Erhvervsudviklingsforum gennemføres som en del af møderne i Udvalget
for Erhverv & Turisme og vil have karakter af temadrøftelser.
På programmet for dagens møde er:
1. Velkomst ved udvalgsformanden.
2. Succeskriterier for Lejre Erhvervsudviklingsforum 2019-21.
3. Danmark har fået et nyt Erhvervsfremmesystem - hvordan får Lejres
virksomheder størst muligt glæde af det?
Direktør for Erhvervshus Sjælland, Mads Váczy Kragh er inviteret til at deltage som gæst
ved mødet.
Programmet er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Indbydelse
til
03.09.2019.pdf

møde

i

Lejre

Erhvervsudviklingsforum

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

d. 63375/19
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