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Forord 
 

Halsnæs er en levende kommune med stærke lokale identiteter. Her lever vi tæt på natur, hav og fjord 

og med hovedstaden inden for rækkevidde. I Halsnæs har vi stærke fællesskaber, og vi prioriterer 

velfærd. Vi tilbyder autentiske oplevelser for borgere og besøgende – hvad end man er til lokal 

gastronomi, industrihistorie eller unik natur og kultur. Halsnæs har med andre ord mange styrker, som 

vi nu sætter en ambitiøs retning for at udvikle yderligere. 

 

Vi vil være det sted, mennesker flytter hen for at få et liv med mere frihed, afslappet stemning og rum 

til forskellighed. Samtidig vil vi bidrage til den grønne omstilling og passe godt på natur og miljø. 

Meget er allerede sat i bevægelse og forandring i Halsnæs.  

 

Halsnæs skal markere sig som en kommune, hvor det er let for borgere og gæster at gå på opdagelse 

i de mange oplevelser. Vores tre værdier redelighed, mulighed og helhed er vores fundament.  

 

Samtidig er vi ærlige om, at der er behov for at øge uddannelsesgraden, løfte sundheden og 

bosætningen. Vi vil hæve vores klimaambitioner og skabe sammenhængende oplevelser i vores rå og 

autentiske natur – og vi vil styrke de mange stærke fællesskaber, der lever lokalt her i Halsnæs.  

 

Velkommen til et Halsnæs i bevægelse. 
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Tre pejlemærker mod et Halsnæs i bevægelse 
 

Halsnæs vil arbejde stålsat på at styrke livsmulighederne for alle i 

kommunen. Derfor skærper vi nu vores fokus på at forme 

fremtidens Halsnæs med værdi for alle borgere, besøgende og 

erhvervsdrivende.  

Med vision 2035 ”Halsnæs i bevægelse” vil vi tydeligt markere os 

med aktive fællesskaber i og med naturen. I 2035 er Halsnæs et 

sted, som flere mennesker vælger til, og som skaber værdi for dem 

og deres muligheder i livet. 

 

Det kræver et dedikeret strategisk fokus at skabe vækst, 

uddannelse til flere og et løft til sundheden i en tid med hastig 

forandring i befolkningssammensætningen. Halsnæs Kommune har 

tre strategiske pejlemærker for arbejdet med at føre visionens mål 

ud i livet. 

 
1. Halsnæs tiltrækker borgere og besøgende gennem levende 

bymiljøer, enestående natur og et rigt foreningsliv. Vi vil 

kendes for at skabe rum, muligheder og kvalitet i de fællesskaber, der spirer, trives og gror i 

alle egne af vores kommune. Stærke relationer borgere imellem er helt afgørende for at 

udvikle og fastholde Halsnæs som et levende sted, der tiltrækker nye borgere og besøgende. 

 

2. Halsnæs styrker borgernes sundhed, uddannelse og muligheder i livet. For at løfte kvaliteten 

hele vejen rundt og imødekomme vores udfordringer inden for vækst, sundhed og uddannelse 

vil vi udvikle vores styrker: Levende bosætningskommune, autentisk og mangfoldig 

destination for besøgende, et liv i naturen og prioritering af velfærd.  

 

3. Halsnæs værner om den rå og autentiske natur og bidrager til den grønne omstilling. Vi 

tilbyder naturoplevelser, der beriger os og skaber forbindelser til både kultur og bevægelse. Vi 

gør adgangen til naturen nem og gør det simpelt for borgere og virksomheder at træffe 

bæredygtige og klimavenlige beslutninger. 

Aktive fællesskaber og stærke livsmuligheder er fundamentet for at udvikle os til et endnu mere 

attraktivt og levende sted. Med ”Halsnæs i bevægelse” tager vi de første skridt mod en række 

sammenhængende initiativer, der skal sikre, at vi i 2035 vælges til af flere for vores rå og autentiske 

natur, sunde rammer for børn og unge og høje uddannelseskvalitet.  

 

 
 
HALSNÆS I BEVÆGELSE 
FIRE TVÆRGÅENDE INDSATSER DER ER I MÅL SENEST I 2035 

 

1. Vi tiltrækker flere borgere til Halsnæs ved at udvikle og værne om identiteten i vores lokalmiljøer, 

så de bliver endnu mere levende at bo i, arbejde fra og besøge. 

2. Vi folder Nordsjællands rå og autentiske natur ud og fremmer den grønne omstilling. 

3. Vi skaber livskvalitet for børn og unge gennem uddannelse. 

4. Vi styrker muligheden for et sundt liv i trivsel og bevægelse. 

 

 

 

 

VISION 
 

For at skabe de bedste 

muligheder i livet for alle 

i Halsnæs vil vi med 

vores adgang til natur, 

sunde rammer for børn 

og unge og høj kvalitet i 

uddannelser udvikle os 

til et sted, der tiltrækker 

mennesker.   
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Halsnæs’ styrker 
 

Halsnæs har fire styrker, der giver os en unik position: Vi er en levende bosætningskommune, en 

autentisk og mangfoldig destination for besøgende, vi tilbyder et liv i naturen, og vi prioriterer velfærd. 

For at imødekomme ændringer i befolkningens sammensætning er der brug for, også i de kommende 

år, at udvikle styrkepositionerne. 

 

Levende bosætningskommune med plads til flere og mere 
Med en attraktiv beliggenhed i hovedstadsområdet vil Halsnæs tiltrække flere borgere. I Halsnæs er 

boligpriserne lavere end i det øvrige hovedstadsområde og det øvrige Nordsjælland. Det giver større 

økonomisk frihed at bosætte sig i Halsnæs.  

 

Halsnæs er kendetegnet ved fællesskaber, rum til forskellighed og en nærhed til lokale bymiljøer. Vi 

har smuk natur og en klar lokal identitet, som blandt andet udspringer af en gammel, stolt 

industritradition. 

 

Det er Halsnæs’ ambition at skabe balance i befolkningssammensætningen. Det indebærer, at flere 

yngre befolkningsgrupper skal vælge et liv i Halsnæs til med uddannelse, beskæftigelse og fysisk og 

mental trivsel. 

 

Det skal bl.a. ske ved at forbedre den trafikale og digitale infrastruktur og ved at fortætte og udvide 

vores bymiljøer.  

 

Autentisk og mangfoldig destination for besøgende 
Halsnæs er en populær destination for turister. Halsnæs er omgivet af hav, fjord og sø, der som 

attraktioner imponerer med rå og autentisk naturkraft.  

 

I Halsnæs befinder man sig midt i Nordsjællands lokale spisekammer med en bred vifte af unik 

gastronomi. Stålet og kulturhistorien er vores særkende, som er med til at trække besøgende til. På 

vandreruten Halsninoen er det muligt aktivt at gå på opdagelse i kulturen og naturen. 

 

Det er Halsnæs’ ambition at styrke helårsturismen. Det gøres ved at etablere flere 

overnatningsmuligheder og stærke besøgstilbud, der fungerer som fyrtårn for både borgere og 

besøgende, og gennem helstøbte og formidlede oplevelser i naturen – særligt med udgangspunkt i 

vandet i Arresø, Kattegat og Roskilde Fjord. 

 

Et liv i naturen 
Med 61 km kystlinje er der ikke langt til vandet i Halsnæs. Vi tilbyder et liv i en varieret natur med 

indbydende naturfremkommelighed og de største oplevelser – såvel for den stille naturnyder, 

børnefamilien som for løbeklubben.  

 

I Halsnæs vokser dine børn og børnebørn op med kendskab og kærlighed til den natur, der omgiver 

dem. Børnene kender forskel på en musvit og en blåmejse, de ved hvor meget liv, der er i en kokasse, 

og de forstår, hvorfor det er så vigtigt, at vi sammen passer godt på naturen. 

 

Det er Halsnæs’ ambition at give naturen mere plads og gøre den mere robust og vild. Det vil vi gøre 

ved at skabe sammenhængende og tilgængelige områder med vild natur, som borgerne og turister 

kan nyde. 
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Prioritering af velfærd og muligheder for at leve et godt liv 
Halsnæs har et særligt fokus på at tilbyde borgere velfærdstilbud af høj kvalitet. Vi har velfungerende 

dagtilbud og folkeskoler i de lokale bymiljøer. De styrker det nære fællesskab, hvor børn trives og 

mødes på tværs af social baggrund. Med en høj normering i daginstitutioner, korte ventelister og nye 

faciliteter skaber vi sammenhængende og helhedsorienterede tilbud til børn og deres familier. Mange 

unge indskrives på ungdomsuddannelser, og særligt erhvervsuddannelserne trækker for kommunens 

unge. 

 

Rammerne for fysisk og mental sundhed for alle aldre har høj prioritet. I Halsnæs arbejder vi med 

sundhed dér, hvor mennesker lever deres hverdagsliv: I hjemmet, i daginstitutionen, i skolen, på 

arbejdspladsen, i foreningslivet og i lokalområdet. Sund aldring er en integreret del af vores arbejde 

med pleje og omsorg af ældre. 

 

Det er Halsnæs’ ambition at give alle borgere muligheder i livet gennem høj kvalitet i folkeskoler, 

dagtilbud og sundheds- og omsorgstilbud. Halsnæs er en kommune, som arbejder aktivt for at 

uddanne arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. 

 

 

Halsnæs i bevægelse: Fire tværgående indsatser  
Skal flere vælge Halsnæs som deres sted at bo og besøge, er det afgørende, at de tre strategiske 

pejlemærker bruges til at understøtte vores fællesskaber og skabe de bedste muligheder i livet for 

alle.  

 

For at kunne følge med i om det lykkes, sætter vi gang i fire tværgående indsatser, der skal være i mål 

senest i 2035 – gerne før. I visionens handleplan er de tværgående indsatser foldet ud med 

beskrivelser og målsætninger. 

 

Vi tiltrækker flere borgere til Halsnæs og udvikler identiteten i vores 

lokalmiljøer, så de bliver endnu mere levende at bo i, arbejde fra og besøge 
Flere skal flytte til end fra Halsnæs. Vi vil skabe balance i befolkningssammensætningen ved at 

tiltrække borgere og udvikle boligmassen, infrastrukturen, bredden i forskellige boformer og vores 

lokale fællesskaber. I Halsnæs får man mere for pengene, og derfor vil vi være et af de steder, 

mennesker flytter hen for at få et liv med mere frihed, afslappet stemning og rum til forskellighed. 

 

Vi vil udnytte vores stedbundne potentialer – både i naturen og kulturen. Det skal være attraktivt at 

besøge Halsnæs hele året, og flere skal finde vej uden for højsæsonen. Samtidig vil vi skabe stærke 

vækstbetingelser for erhverv og turisme, så vi styrker kvaliteten af turismetilbuddene og øger 

helårsbeskæftigelsen.  

 

Vi folder Nordsjællands rå og autentiske natur ud og fremmer den grønne 

omstilling 
Vi vil folde naturen ud i så mange aspekter af hverdagen som muligt og gøre den til omdrejningspunkt 

for livskvalitet, fællesskab og nye oplevelser. Det er en bunden opgave for Halsnæs at intensivere 

arbejdet med miljø, bæredygtighed og klima.  

 

Vi vil skabe flere sammenhængende naturstrøg og samtidig sikre mere vild og autentisk natur, som 

kan blive til inspirerende rammer for bevægelse og kulturelle oplevelser. Samtidig vil vi formidle 

naturen på både velkendte og nye platforme. 

 

Halsnæs vil gøre klimaambitionerne til handling gennem dialog og partnerskaber med erhvervslivet, 

organisationer og civilsamfund. Vi vil skabe de nødvendige rammer for at træffe klimavenlige 

beslutninger og står til rådighed for initiativer, der styrker den grønne omstilling.  
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Vi skaber livskvalitet og muligheder for børn og unge gennem uddannelse 
Alle børn og unge i Halsnæs Kommune har ret til et trygt, sundt og udviklende liv med familie og 

venner, leg og læring. Vi vil styrke børn og unges tilknytning i det nære fællesskab ved at udvikle 

vores pædagogiske og læringsmæssige tilbud på tværs af aldre. 

 

Vi vil understøtte børn og unges ønsker og håb for fremtiden ved at dyrke fællesskaber og skabe 

rammerne for, at de kan blive så dygtige, som de kan.  

 

Samtidig skal alle unge og unge voksne, der kan, have en uddannelse. Vi hjælper børn og unge 

videre med en uddannelse – gerne en faglig eller videregående uddannelse. Andre unge og voksne 

tilbydes målrettet faglig opkvalificering, så de kan tage ansvar for eget liv og egen sundhed. 

 

Vi styrker muligheden for et liv i trivsel og bevægelse 
Vi vil løfte sundhedsprofilen for borgere i alle aldre. Flere skal opleve fysisk og mental sundhed hele 

livet. Samtidig vil vi styrke ligheden i sundhed blandt både børn, unge og voksne ved at forebygge og 

målrette indsatser allerede tidligt i livet. 

 

Det skal være let og inspirerende at have en aktiv fritid, især for børn og unge, og vi vil understøtte, at 

børn og unge fastholder en aktiv livsstil gennem fællesskaber og indbydende faciliteter. 

 

Vi vil målrette vores sundhedstilbud til også at favne de mest udsatte målgrupper, der i dag ellers ikke 

søger derhen. En vej til dette er blandt andet kulturen, som for mange bidrager til bedre mental trivsel. 
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