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Forord

Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland – i det nordvestlige hjørne af Region
Hovedstaden. Her ligger vi godt som halvøen – næsset – der rækker ud i
Isefjorden.
Rigtig mange har været inddraget, mens vi haft blikket rettet mod fremtidens
Halsnæs – den ærlige, positive og langsigtede bevægelse af Halsnæs. Det er
mundet ud i Vision 2030 – en fælles retning for fremtidens Halsnæs.
Afsættet er først og fremmest vores autentiske styrker, særkende og
aktiviteter, som fungerer godt. Afsættet er også vores værdier: Redelighed,
mulighed og helhed. Endelig er afsættet de udfordringer, som vi er åbne og
ærlige om. Det være sig vækst, uddannelse og sundhed. Med Vision 2030 tør
vi gøre det nødvendige. Vi tør fokusere. Tør sætte retning.
Det er Halsnæs Byråd, som beslutter Vision 2030, men det er op til os alle –
sammen og hver for sig – at leve, byde ind og udfolde visionen kreativt i den
fælles retning. Visionen tjener som essens og er vores ledestjerne, hvorfra nye
ideer og initiativer løbende kan og vil udvikle sig.
Visionsprocessen er gennemført i et samarbejde med konsulentfirmaet Stagis
A/S og har involveret op mod 600 personer med tilknytning til Halsnæs.
Visionsprocessen er støttet økonomisk af ”Yderområder på forkant”, som
gennemføres i et samarbejde mellem staten, KL og Realdania.
Og yderområde på forkant er vi. Det vidner vores vision 2030 om. Strategien
er at samle kommunens mange kræfter om en fælles indsats, der går i samme
retning, og gøre Halsnæs tydelig og relevant for vores borgere, gæster og
potentielle tilflyttere. Formålet er derfor også at styrke den fælles identitet og
stolthed blandt borgere, foreninger og erhvervsliv. Det er forudsætningen for
at sikre den ærlige, positive og langsigtede bevægelse af Halsnæs.

Vedtaget af Byrådet den 29. marts 2016

Halsnæs Vision 2030

For os er visionen klar. Halsnæs er ikke som alle andre – hverken nu eller i
2030. Fremtidens Halsnæs er vores vision. Og vores vision er fremtidens
Halsnæs. Læs og forestil dig visionen:

Halsnæs Vision 2030
Rå, nærværende og autentiske oplevelser giver enestående muligheder for
at udfolde sig i Halsnæs:





Vi gør livet til en inspirerende og aktiv oplevelse hver eneste dag. Både
for os, der bor her, og for vores gæster
Vi udnytter naturens kræfter og vandets styrke til at få energi. Vi dyrker
det levende håndværk, og vi skaber nærværende øjeblikke af kunst og
kultur
Vi byder folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og
være sig selv. Hverdagslivet i Halsnæs tiltrækker nye naboer og gæster.
Vores livsstil inspirerer – og gør os stolte.

Det er ikke for fint, og det føles ægte.

Med få ord kan vi udtrykke visionen for 2030 for Halsnæs:

Vision 2030
Oplev det rå og autentiske Halsnæs
- det er ikke for fint, og det føles ægte

Om 15 år…
Visionen bygger på vores styrker og er sigtet for Halsnæs’ udvikling de næste
15 år. Det betyder, at:




I 2030 har Halsnæs en rigdom på oplevelser hele året, så det altid er
sæson for gode aktiviteter
I 2030 står vi sammen om at skabe gode fælles oplevelser og attraktive
rammer for at leve og bo i Halsnæs
I 2030 er Halsnæs kendt for de nærværende, rå og autentiske oplevelser.

Og de rå og autentiske oplevelser kommer særligt til udtryk gennem aktiviteter
i naturen og på vandet, kunst og kultur, lokale fællesskaber og håndværk.

Prøv at forestille dig…
I Halsnæs skaber vi gode oplevelser sammen og for hinanden. Vi oplever alle
visionen uanset alder, livssituation og tilknytning til området. Familier, børn i

institutioner, skoler og foreninger, voksne, der kører på arbejde i hverdagen og
har tid til aktiviteter i weekender samt ældre, har alle en særlig attraktiv
adgang til gode oplevelser i hverdagen.
Hvor vi kommer, kan vi se og mærke visionen. Vi oplever det rå og autentiske
indramme vores fællesskab og vores fælles områder – på stier, pladser og
grønne arealer. Planlægning og byudvikling danner rammen og fundamentet
for de gode oplevelser og for de sociale relationer i hverdagen.
Kultur- og foreningslivet er med til at skabe oplevelser og nærværende
øjeblikke, som bringer folk sammen og pulsen i vejret. Her er noget for alle.
Både for det brede og folkelige publikum og for dem, der ønsker finkulturelle
oplevelser. Kultur- og foreningslivet blomstrer. Vi binder de mange oplevelser
sammen, så livet i Halsnæs er en rejse gennem perler af gode øjeblikke.
Vi oplever et Halsnæs, hvor de lokale virksomheder får nye kunder og udvikler
nye aktiviteter med udgangspunkt i visionens potentialer. Vi skaber sammen
en synergi mellem virksomhedernes forretning og de rå og autentiske
oplevelser, så nye kunder tiltrækkes af vores håndværk, vores industri og
vores tilbud til turister.

Strand- og surfingoplevelser en sommerdag i Halsnæs

Strategiske overvejelser

Med Vision 2030 vil vi gøre Halsnæs til et endnu bedre sted at bo og leve for
vores borgere. Vi har plads til flere og vil arbejde for, at gæster, turister, nye
borgere og nye virksomheder vil skabe fremtiden sammen med os. Oplev det
rå og autentiske Halsnæs.
Vi vil fra ord til handling. Vi vil tydeliggøre vejen gennem vores strategiske
valg. Vi vil udvikle og skabe oplevelser og søsætte spændende og
vedkommende ”fyrtårnsprojekter”.
Halsnæs Byråd vil i de kommende 15 år afsætte penge i kommunens budget til
at investere og gennemføre forandringer, som skal føre Halsnæs ind i
fremtiden og sikre, at Halsnæs bliver et endnu bedre sted at bo.

Udgangspunktet – iboende styrker
Afsættet for Vision 2030 er de iboende styrker i Halsnæs. Dem har vi mange
af, men vi har valgt særligt at basere fremtidens Halsnæs på:





Det rå
Vandets styrke
Lokale drivkræfter
Kultur

Det er disse styrker, som har inspireret til at udvikle Halsnæs som et område
for rå, nære og autentiske oplevelser.
Vi har allerede gode kort på hånden i kraft af vores aktiviteter og oplevelser
inden for natur og kultur- og foreningsliv. Ved at kombinere nye initiativer med
en styrket sammenhængskraft mellem de mange eksisterende kvaliteter på
tværs af Halsnæs, ønsker vi at øge kendskabet til Halsnæs. Vi vil dele Halsnæs
med hinanden og med alle andre. Populært sagt: ”Vi vil sætte Halsnæs på
landkortet”.
Både vores egne hverdagsoplevelser og de indtryk, gæster får hos os, er båret
af aktiviteter i naturen og på vandet, af de lokale fællesskaber, som allerede er
og spirer i Halsnæs, men som kan blive stærkere, mere udtalt og lettere
tilgængelig. Der er masser af potentiale.

Afslappet og rart samvær på friluftsscenen i Halsnæs

Se et udsnit af oplevelser i Halsnæs i oversigten.
Fritid/idræt
 Løb
 Cykling
 Ridning
 Vandring/hiking
 Picnic og
overnatning i
det fri
 Surfing
 Kajak
 Sejlads
 Fiskeri
 Naturlegepladser
 …

Natur
 Melby
Overdrev
 Strø Bjerge
 Stenalderens
kyster,
Ølsted
 Bævere ved
Arresø
 Fugletræk
ved
Spodsbjerg
 Grenet
edderkopurt
 Røllikegyvelkvæler
 …

Kultur
 Knud
Rasmussens
Hus
 Krudtværket
 Gjethuset
 Ølsted
Grusgrav
 Koncerter
(inde og ude)
 Rock og pop
 Kammermusik
 Revy og
teater
 Festivaller, fx
Himmelstorm
 Frivillige,
ildsjæle og
Foreningsliv
 Strand- og
sommerhuskultur
 Havnemiljøer
 Øko-samfund
 …

Håndværk
 Bageri
 Fiskeri
 Byggeri
 Bryggeri
 Glaspusteri
 Skibsbyggeri
 Stålværk
 Træarbejde
 Kunsthåndværk
 …

I fremtidens Halsnæs vil vi udvikle og styrke sådanne aktiviteter, steder og
relationer ved at forbinde dem bedre, øge deres kvalitet og styrke samt gøre
dem mere synlige for os alle sammen – også for vores gæster. Vi vil gøre
oplevelser tilgængelige og vedkommende for en endnu bredere kreds.
Både på kort og lang sigt vil vi udvikle og formidle oplevelser i Halsnæs
gennem forskellige indsatser, rammevilkår og kommunikation. Det handler om
at gøre en synlig og mærkbar forskel, så Halsnæs udvikler sig i de kommende
år. Udviklingen skal ske med respekt for de særlige kvaliteter ved området,
som borgere og gæster oplever som rå, upolerede og autentiske – og som har
en folkesjæl og en kultur, der ikke er for fin og føles ægte.

Fokus
Oplevelserne i det rå og autentiske Halsnæs skabes fra flere vinkler
Vi skal sammen skabe fremtidens Halsnæs. Vi skal alle sammen bidrage med
det, der driver os, og vi gør bedst:
1. Rå og autentiske oplevelser i hverdagen
Borgernes oplevelser i hverdagen er et centralt tema i Vision 2030. I
hverdagen kommer oplevelser ikke gennem ”underholdning”, men snarere

gennem den måde vi indretter hverdagen, så den består af gode, meningsfulde
og erfaringsgivende oplevelser med et råt og upoleret tilsnit.
Fremtidens Halsnæs skabes i familien, i vennekredsen, i lokalsamfundet, i
foreningslivet, i daginstitutioner, skoler og plejecentre – alle steder. De rå og
autentiske oplevelser opstår i dagligdagen, når vi møder hinanden og skaber
dem sammen og for hinanden.
2. Sammenhængende lokale oplevelser
Ildsjæle og grupper af borgere spiller en vigtig rolle i at skabe gode lokale
oplevelser i fremtidens Halsnæs. Byrådet spiller ind og understøtter, at det
sker. Sammen kan vi bidrage med markedsføring af fremtidens Halsnæs. Vi
kan formidle og synliggøre muligheder. Vi kan afholde netværksarrangementer
og idé-workshops. Vi kan tildele midler til projekter og anlægsarbejder og
meget mere.
3. Turisme og gæster
Oplevelser er også de muligheder og attraktioner, Halsnæs tilbyder til gæster
og turister. Når det er tydeligt og nemt for dem at finde, forstå og deltage i
udbuddet af rå og autentiske oplevelser, letter det også vores egen adgang til
oplevelserne. De gode oplevelser skal derfor planlægges, kvalitetssikres,
forbindes og markedsføres. Det kommer alle til gode.
Geografi
Hele Halsnæs skal udvikle og dyrke visionen. Seks geografiske områder
rummer dog særlige potentialer for at udvikle rå og autentiske oplevelser for
både borgere, gæster og turister:







Lynæs Havn og kystområdet omkring havnen
Hundested Havn
Torup og Økosamfundet Dyssekilde
Nordkysten og sommerhusområderne omkring Liseleje
Frederiksværk, herunder både bymidten, kulturhuset Gjethuset og havnen
Ølsted og området omkring grusgraven.

Områderne har allerede i dag meget at byde på hver for sig, og når vi i
fremtidens Halsnæs binder dem mere sammen, vil borgere og gæster se og
mærke et net af særlige Halsnæs-oplevelser.
Helt praktisk vil vi binde oplevelserne i Halsnæs sammen gennem vores ruter,
veje og stier. Vi skal let kunne bevæge os på tværs af de rå og autentiske
oplevelser både til fods, på cykel, i bil og med offentlig transport.
Når vi koordinerer begivenheder, attraktioner og oplevelsestilbud – og når vi
markedsfører og kommunikerer dem i sammenhæng – skaber vi i fællesskab
bedre muligheder for at binde Halsnæs sammen.

Seks geografiske områder med særlige potentialer

Initiativer og fyrtårne
I Halsnæs er mulighederne og ideerne mange. Følgende eksempler på
initiativer og fyrtårne kunne udspringe af Vision 2030.
1. Nogle dage er oplevelserne i Halsnæs ekstra rå, nemlig på de tider af året,
hvor særlige sportsbegivenheder løber af stablen. Sportsudøvere og
sportsinteresserede fra hele Danmark samles i Lynæs, når DM i kitesurfing
udfolder sig i de blå bølger. Vi har også DM i undervandsjagt, og selvom
tilskuerne kan have svært ved at få alle konkurrencens detaljer med, er
dagen stadig helt særlig. For i Halsnæs nyder vi at samles om fælles
oplevelser, og mens de rå kæmper, viser vi det autentiske Halsnæs frem
for hinanden og vores gæster.
2. Det er ikke for sarte sjæle at bevæge sig rundt i Frederiksværk, når byen
en gang om året omdannes til en historisk slagmark med krudt og kugler.
Krudtværksfestivallen er kendt mange steder for den spændende og
nærværende formidling af det historiske Halsnæs. I fortidens Halsnæs blev
kanonerne støbt i Gjethuset. I fremtidens Halsnæs er ikke bare Gjethuset,
men også Valsetorvet, kanalen og Stålsat By en del af
krudtværksfestivallen.
3. På en varm sommeraften mødes borgere på tværs af Halsnæs med
hinanden og med gæster fra resten af Nordsjælland til Danmarks største
picnic. Nogle medbringer egen mad, andre køber en picnickurv med lokale
råvarer fra Halsnæs. Med udsigten over de rå bølger går snakken lystigt på
kryds og tværs, alt imens kød tilberedes på en kæmpegrill, og snobrødet
bages på de bål, som spejderne passer. Det er ikke for fint og føles ægte.
4. Solen er lige stået op, og en hyggelig dag på havet venter. På vejen til
havnen i Hundested samler et par lystfiskerkammerater tre børn, som de
kender, op fra området. Sammen skal de opleve naturen, mens de sludrer

om de små oplevelser i dagligdagen – om livet, fortiden og fremtiden.
Lystfiskerne nyder at dele deres erfaringer med børnene, som suger den
nye viden og de nye indtryk til sig.
5. Sneen falder og ligger som et hvidt lag over marker og bakker. Vi skal gribe
hverdagens oplevelser, når de viser sig. I morgen er det lørdag, og
Halsnæs har sammen med det nærmeste opland travlt med at finde kælken
frem. For på den første lørdag med sne danner Ølsted Grusgrav rammen
om hygge, sjov og leg for alle aldre. Her er bakker for alle, både de rå og
de små. Den varme kakao hjælper til at modstå kulden, hvad enten man
kælker, går tur eller bare samles om en hyggesnak.
Der er mange andre ideer og forslag. Det er op til os alle – sammen og hver for
sig – at leve, byde ind og udfolde visionen kreativt i den fælles retning.

Gjethuset – rammen om flere kulturoplevelser og her med god energi på en efterårsdag
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