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Der er 9 målsætninger for landdistriktsområdet. Nr. 8 gælder for 
LAG. Der er 4 målsætninger for hav- og fiskeri. Nr. 3 gælder for 
FLAG. (Se powerpoint.) 
 
LAG: At fremme beskæftigelse, vækst, social inklusion, lokal udvik-
ling i landdistrikterne, herunder bioøkonomien og bæredygtigt 
skovbrug. 
 
FLAG: At fremme bæredygtig blå økonomi og velstående kystsam-
fund. 
 
Deltagerne blev delt op i grupper, hvor de skulle kigge på hvad disse 
målsætninger betød for dem.  Der blev arbejdet ud fra følgende 
spørgsmål: 

1. Hvad betyder målsætningerne, der er nævnt i forordningsud-
kastene, for os i Danmark? Hvad kan og vil vi lægge i dem?  

2. Hvad er det, vi gerne vil opnå med LEADER tilgangen? 
3. Hvordan kan vi oversætte målsætninger til noget, vi kan ar-

bejde med i de overordnede nationale strategiske planer, og 
hvordan kan det operationaliseres i den enkelte aktionsgrup-
pes udviklingsstrategi? 

4. Er der målsætninger fra den nuværende ordning, som det er 
vigtigt at videreføre? 

 
 
LAG Emne: Beskæftigelse 
Aktionsgrupperne fokuserer allerede meget på beskæftigelse, og det 
vil de fortsætte med i den kommende periode. Der ligger en masse 
oplysninger i effektmålingerne, som kan anvendes. Det er vigtigt at 
holde fast i, at alle aktionsgrupper nu er og skal være ens, i stedet for 
før, hvor der var mellemkommuner. Det er vanskeligt at se, hvordan 
bioøkonomi og bæredygtigt skovbrug skal være en del af det, da 
disse områder kan støttes af en masse andre ordninger.  
Vigtigt at iværksætteri ikke glemmes. Hvad er bioøkonomi og skov-
brug ift. erhverv/beskæftigelse? Genanvendelse af fødevarer kan 
godt bringes i spil. Attraktive levevilkår – er det på vej ud? Skal det 
køre videre eller ej? LEADER tilgangen er stadig vigtig, både for 
iværksættere og mindre virksomheder. 
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LAG Emne: Vækst 
Det blev drøftet, hvad vækst er. Det er noget, som skal måles lokalt. 
Det er forskelligt fra LAG til LAG. Det kan være antal af borgere, akti-
viteter, antal arbejdspladser og økonomi. Det vil være godt, hvis man 
kan finde en måde at måle effekterne på tværs af aktionsgrupper. 
LEADER princippet er fundamentalt. Aktionsgrupperne skal videre-
føre målsætningerne i en ny lokal udviklingsstrategi. Skal man fx til 
at måle på antallet af borgere – tilflytning og fraflytning? 
 
Der bør måles på lykke, bosætning, aktiviteter og faciliteter – ikke 
kun økonomiske mål. Det bør ikke kun være omsætningen, der skal 
måles. Aktionsgrupperne bør sikre, at grundlaget for at skabe vækst 
er til stede. Der skal være nogle steder, hvor man kan mødes og 
drøfte forskellige ting, skabe samarbejdsprojekter og netværk. Så 
snart midler er sluppet op, så dør samarbejdet. Aktionsgrupperne 
skal sørge for at arbejde sammen med kommunen. Det afgørende ift. 
vækst/erhverv er netværk og relation til et område. Kommunerne 
kan understøtte dette ved skabelse af klynger mv. Aktionsgrupperne 
kan sætte i gang, men kan ikke drifte på den lange bane. 
 
LAG Emne: Social inklusion 
Det blev drøftet, hvad der forstås ved social inklusion. Den sociale 
inklusion kan ske via integration og samskabelse med social økono-
miske virksomheder. Man kan tænke i at samkøre med andre midler 
og fonde, hvor man så kan skabe arbejdspladser i landdistrikterne. 
Der ligger en identitetsskabelse i at have et job.   
 
Unge, ældre og indvandrere – alle mennesker der ikke falder natur-
ligt ind på det bestående arbejdsmarked i bred forstand. LAG kan 
være en katalysator og oprette partnerskaber  mellem LAG, kommu-
ner og jobcentre. LAG skal prøve at få projekterne til at tænke disse 
målgrupper ind. Aktionsgrupperne skal hjælpe med at tænke social 
økonomisk inklusion ind. Udviklingsstrategien skal indeholde noget 
om social inklusion. Partnerskabstanken tager udgangspunkt i evt. 
færre midler, samt der er brug for et nyt aspekt. 
 
LAG Emne: Lokal udvikling 
Der kan være tale om rammevilkårsprojekter, bosætning, landsby-
samarbejde eller klynge. Alle skal ikke have alt. Er der evt. noget, 
man kan deles om. Dialog gennem lokalråd. Skal LAG-midlerne evt. 
målrettes erhverv helt og holdent i stedet for, at midlerne anvendes 
mere bredt. Det kan også være, at aktionsgruppen skal støtte det, 
som størsteparten af den lokale befolkning gerne vil have. Internet 
skal være en menneskeret.  
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Fremme af iværksætteri, jobstøtte og skæve idéer. Der skal ske en 
vækst ift. lokal udvikling og stor inddragelse af borgerne. Der skal 
arbejdes på fællesskab og samarbejde, herunder mellem kommuner, 
byer mv. 
Der skal satses på holdbare projekter, som er levedygtige. LEADER 
skal fastholdes, og der skal fokuseres på forpligtende fællesskab og 
samarbejde. Det er svært at se bioøkonomi og skovbrug som en del 
af det. 
 
FLAG emne: Velstående kystsamfund 
Gruppen drøftede, hvordan velstående defineres (blomstrende, vel-
fungerende, i udvikling, i fremdrift), og hvad for nogen indikatorer, 
der måles på?  
Maritim økonomi skal binde sammen og være den samlende faktor 
mellem fiskeri og lokale samfund.  
Fokus på fiskeriet og hvordan det 1. overlever/udvikler sig, 2. udvik-
ler det lokale samfund, herunder fx turisme, gastronomi, kontorfæl-
lesskaber, netværk, vidensdeling, og udviklingsplaner.  
Der var en diskussion om bevarelse vs. Vækst – fokus på overlevelse 
fremfor nye arbejdspladser. 
Det er vigtigt, at det ikke kun bliver fartøjer under 12 meter, der kan 
støttes. Desuden – pas på at innovation ikke får for stort fokus. Det 
drejer sig om hele kystsamfundets udvikling – FLAG er bindeleddet 
mellem fiskeri og lokalsamfundet. Det er godt, at programmet giver 
mulighed for fokuserede lokale udviklingsstrategier, og rammerne 
er pt. vide.  
 
FLAG emne: Fremme af bæredygtig blå økonomi 
Det lyder bedre med blomstrende kystsamfund end velstående kyst-
samfund.  
Der er i dag forskellige måde er uddele penge på. Fx gives er støtte 
til havneområder, Klitmøller, Hanstholm. Der er stor fokus på at 
støtte ”samfundet omkring”, fx at få flere til at spise fisk. Infrastruk-
turen skal være til stede. Der skal ikke være for meget fokus på inno-
vation – dvs. det skal ikke være en begrænsning. Der skal være plads 
til at man kan støtte udviklingsplaner, dvs. at der ikke skal være alt 
for meget fokus på om man kan måle arbejdspladser. 
Der er tale om en væsentlig bredere definition end hidtil. Hvad dæk-
ker den ”blå økonomi” over? Det kunne være både fisker, men også 
alt maritime/erhvervsrettede, fx vindmøller (offshore) og ikke 
mindst service tilknyttet hertil. Havneprojekter (med undtagelse af 
færgehavne), lystbåde (maritime turister), fiskeriprojekter.  
Fremtiden – det skal snævres ind, så man kan målrette det bedre. 
Nytænkning. Turister tættere på fiskeindustrien – fx sidde på en re-
staurant og se fiskekutteren komme ind.  
Hvad dækker maritim turisme over? Skal ikke tænke for bredt, lige-
som det nuværende diversificering. Åbne op for, at der kan skabes 
hav, miljøforbedringstiltag, kan være et problem, når det ikke er job-
skabende lige nu og her, men det kan være jobskabende på sigt. 
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Det er vigtigt at holde sig for øje, hvordan man fornyer fiskeindu-
strien – nytænkning og bæredygtigt fisker. 
Spørgsmål – skal det være hardcore erhvervsrettet?  
”Rammevilkårsprojekter”? Hvor går linjerne/grænserne? Der skal 
være en klar definition af hvad man gerne må og ikke må. Skabe de 
levedygtige vilkår, attraktive forhold til tilflytning. – snakken om vel-
stående kystsamfund. 
Bæredygtig blå økonomi – bruge FLAG’erne til at understøtte de små 
fiskere. Små penge kan betyde meget for små fiskere. 
Nicheprodukter og fiskeri – vi skal udnytte, at der ikke står fiskeri i 
den nye forordning. 
Det vil være fornuftigt at se på bosætning, udover skabelse af er-
hverv. Der skal være mulighed for at føre folk sammen, som fx hvis 
der kun er et mindre antal fiskere i et område. Der bør desuden ta-
ges stilling til, hvor meget der skal omhandle ”fisk”, og hvor meget 
der skal omhandle ”saltvand”. Skatteborgere skal gerne flytte til.   
FLAG’erne vil gerne kunne ”eje” egne projekter, fx udviklingsprojek-
ter, som er støttet med 100% EU-midler.  
Der var et ønske om en national ”kyst-pulje” i stil med Landdistrikts-
puljen.  
 
 

 

 
 

 


