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Projektet er gennemført og tilskud anmodes udbetalt
LAG-ordningen kan administrativt være en noget besværligt størrelse. Især hvis man ikke
lige er opmærksom på de krav som Erhvervsstyrelsen(ERST) fremsender sammen med et
tilsagn. Man skal derfor være meget omhyggelig med, at læse tilsagnsskrivelsen grundigt
– og gerne flere gange – og med jævne mellemrum. I det følgende fremhæves nogle af de
væsentligste krav som gælder alle LAG-projekter: Alle omkostninger SKAL være afholdt i
den godkendte projektperiode, OG alle fakturaer SKAL være udstedt til tilsagnshaveren.
ERST forlanger en bankkvittering for hver betaling – det er ikke nok med en kopi af en
kontoudskrift. Man kan ikke medtage fakturaer på omkostninger der ikke er godkendt i
budgettet! – MEN, man kan f.eks. godt søge om en budgetændring i løbet af
projektperioden og få godkendt en ny budgetpost. Dog altid forud for købet. ERST
godkender intet bagudrettet! HUSK også at man skal fortælle omverdenen at man har
modtaget tilsagn til et projekt – OG at der er særlige regler for hvordan f.eks. et logo skal
anvendes, og hvor det skal placeres i brochurer eller på hjemmesiden. Alt dette og meget
mere kan man læse om på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om lokale aktionsgrupper
www.livogland.dk. LAG-koordinator Hans Jørgen Jensen står til enhver tid til rådighed
for yderligere rådgivning, og tilbyder at komme på besøg og gennemgå tilsagnsskrivelsen
når den foreligger.

Tegneserie modtaget af kontor kollega …..hvorfor mon?
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Fisk export/import – findes der andre veje?
Jacob Grønløkke – kendt fra Løgismose, fortalte ved et seminar d. 30. Januar 2017 på Gram
Slot i Sønderjylland, at 90% af al fisk der landes i Danmark bliver eksporteret. OG – at 90%
af al fisk der spises i Danmark importeres! Sekretariatet for LAG-Bornolm har en
formodning om, at det nok ikke er meget anderledes på Bornholm end i resten af
Danmark. Men ærligt talt – det virker da en smule grotesk. Vi lever omgivet af vand – de
bornholmske fiskere lander stadigt færre friske fisk på øen, til noget der angiveligt er den
dårligste afregningspris der findes i Østersøområdet. Stort set al fisk der landes på
Bornholm fragtes bort fra øen – uforarbejdet, - og dermed uden den store værditilvækst
eller jobskabelse på Bornholm. Fiskerne kan ikke få økonomien til at hænge sammen, og i
Bornholms Tidende kunne man lørdag d. 11. februar 2017 læse, at den bornholmske
fiskerflåde var halveret indenfor de seneste år, - så nu er der mindre end 50 fartøjer
tilbage. Sæler, dårlige afregningspriser, fiskereguleringer (mindre kvoter, fiskestop mv.) –
er alt sammen noget der ligger udenfor den enkelt fiskers indflydelse. Så – hvad kan man
gøre?
I LAG-Bornholms udviklingsstrategi har vi udpeget lokal afsætning af lokalt fanget fisk
som et særligt indsatsfelt. Det kan lyde så ligetil, - men det er ikke helt nemt. Hvis man
som fisker er vant til at fiske – og det er hvad man er bedst til, så kræver det noget af en
overvindelse, hvis man pludselig skal til f.eks. at sælge direkte til kunder på kajen, – eller
til at igangsætte en små-skala forarbejdning af det man fanger.

Foto’s: Varianter af frisk fisk – direkte fra kutter (Hasle, Cassis og Svaneke J)
De senere års store bornholmske fødevareudvikling kan her vise sig at være en stor hjælp.
På øen er der efterhånden opbygget en meget stor erfaring med netop processen fra at
være råvareproducent til at blive færdigvareproducent. Firmaer som Lehnsgaard,
Pastariget, Høstet, Vingaarden, Kroghsholm, osv. osv. er alle eksempler på firmaer, hvor
råvareproducenten har taget skridtet og omdannet egne råvarer til en række forarbejdede
højværdiprodukter. Disse erfaringer kan direkte overføres til fiskere der måtte have mod
på at forsøge at gå nye veje, og her vil LAG-Bornholm meget gerne bistå. Vi har mulighed
for at bidrage med op til 50% af et etableringsbudget i denne genre.
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For mange år siden etablerede fiskerne typisk en fælles salgsforening i hver af de
bornholmske havne. Kan være at det er den vej man skulle forsøge sig igen, – nu dog
hjulpet på vej af det stærke bornholmske udviklingsmiljø indenfor fødevarebranchen. En
række rådgivere med hver deres ekspertise står klar til at hjælpe i gang. Det være sig lige
fra egenkontrol og produktudvikling hos Bornholms Landbrug, vidensudvikling
virksomhedsplaner hos Businesscenter Bornholm, eksporthjælp hos Væksthus
hovedstaden – samt ikke mindst Bornholms Madkulturhus der som samlingssted lægger
rammer for erfaringsudveksling, events osv.
Outdoor rykker
I LAG-Bornholms udviklingsstrategi fremhæves udvikling indenfor den såkaldte outdoorbranhce, og en styrkelse af tilknytningen blandt unge exil-Bornholmere til øen. I løbet af
2016 har vi modtaget en række ansøgninger indenfor dette felt, og temaet dækker bredt.
Som eksempel på et projekt der har opnået støtte er GoBornholm, - en internetportal sat i
søen af den unge iværksætter Jonas Bagger Sørensen. På GoBornholm samles en lang
række outdoor-tilbud på en fælles web-portal, og det gør det nemt for vores gæster (og os
selv) at finde udbyderne af f.eks. windsurfing, klatring, mountainbike, kajak mv. Det
nyeste projekt LAG-Bornholm har bidraget til bærer titlen Sea-safari Bornholm, hvor
firmaet Kalas – Kalas tilbyder outdoor-oplevelser til søs og i det kystnære område som
dykning, hav-botanisering mv. Fælles for disse projekter er endvidere at hovedaktørerne
er unge/studerende – delvist bosat i Kbh., men med stor tilknytning til Bornholm, - og
med visioner om, at virksomheden kan blive stor nok til, at den kan bære en
tilbageflytning blandt aktørerne.
Iværksætter/Imarksætter – formand for LAG-Bornholm Jørgen Hammer:
Forud for sidste bestyrelsesmøde i LAG´en var bestyrelsen på besøg ved Lykkeslund Gedemejeri i
Østerlars, som er et af de vellykkede initiativer, der har modtaget støtte fra LAGén. Sammen med
det kommende gårdslagteri på Hallegård, der med støtte også fra LAG´en forfølger helt nye
slagteformer og sparer os for den lange transport af dyr til Ringsted, er det eksempler på det fokus
bestyrelsen har haft på udviklingen af den animalske produktion.
Men på ét punkt står den bornholmske fødevareproduktion svagt, og det er på grønsagsområdet og
specielt på den økologiske del. Derfor har LAG´en lanceret projektet "Imarksætteri", der som formål
har at stimulere til en tilvækst af nye grønsagsdyrkere på Bornholm, så vi også på dette område kan
sikre, at vi kan få leveret bornholmske produkter i butikker og institutionskøkkener.
I den forbindelse inviterer Bornholms Landsbrug, Bornholms Miljø- og Energiforening og
Danmarks Naturfredningsforening den 27. februar til møde kl. 19 på Kannikegaard, om
erfaringerne "ovre" og mulighederne "her" for at skabe en økologisk landbrugsfond på Bornholm. I
den forbindelse bidrager LAG Bornholm med en præsentation af Imarksætter projektet.
LAG-Bornholm vil gerne geare penge til lokale borgerforeninger
Ikke alt handler om jobskabelse. I udviklingsstrategien for LAG-Bornholm er ca. 1/3 af
pengene afsat til såkaldte livskvalitetsprojekter. Strategien fremhæver f.eks. at LAG’en
gerne understøtter etablering af - eller styrkelse af, allerede eksisterende sociale
mødesteder, samt styrkelse af den lokale identitet. De mange bornholmske
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borgerforeninger modtager årligt et beløb fra Bornholms Regionskommune via
lokalsamfundspuljen. LAG-Bornholm giver muligheder for at geare nogle af disse midler
til lidt større projekter. LAG’en har bevilliget penge til forskellige mødesteds-initiativer i
Klemensker, Snogebæk, Nyker, Stenseby, Balka, Nylars, Wonderfestiwall samt Etablering
af en soldat- og veteranfestival. Der er rimeligt vide rammer for fortolkning af sociale
mødesteder og projekter der styrker den lokale identitet.

Foto’s: Folkene bage Multihuset i Østerlars er ambitiøse, og kunne komme med det næste projekt?
Senest indstillede projekter – is og fisk mm.
Årets første ansøgningsrunde resulterede i 7 projekter. 5 landdistriktsprojekter og 2
maritime projekter. Blandt landdistriktsprojekterne var der 3 jobskabende projekter.
Bornholms Ismejeri blev indstillet til at modtage 200.000 kr. i tilskud til etablering af en
lille isfabrik i Svaneke. Nørrekås Ishus indstilles til at modtage 100.000 kr. i tilskud til
etablering af en lokal isproduktion. Endelig blev Naturstyrelsen indstillet til, at modtage
150.000 kr. i tilskud til etablering af mountainbikespor i tæt samarbejde med foreningen
Trailbuilders Bornholm. Nyvest Skytteforening indstilledes til at modtage 100.000 kr. i
tilskud til indretning af mødested for skytter og andre i forbindelse med den gamle brugs i
Nylars. Endelig måtte LAG-bestyrelsen desværre afvise et enkelt projekt, dels grundet en
lang række mangler i ansøgningen, – dels grundet størrelsen, idet der søgtes om 0,5 mio.
kr., hvilket er noget mere, end LAG-Bornholm samlet kan yde til denne type projekter på
et helt år.
De 2 maritime projekter fordelte sig på dels en spændende nyt initiativ omkring Svaneke
Havn, hvor Svanereden ønsker at udvikle et gadefiskemarked i tæt samarbejde med lokale
fiskere. Slutteligt blev virksomheden Eastwind indstillet til at modtage 119.550 kr. til
projektet Bornholm som kajakdestination. Samlet forventes de 5 jobskabende projekter at
generere 10 nye årsværk, - så det bliver spædende at følge udviklingen blandt disse.
Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsrunde har frist til aflevering af ansøgninger tirsdag d. 14. marts 2017. De
indkomne ansøgninger vil blive behandlet på LAG-Bornholms bestyrelsesmøde d. 4. april.
Det er Erhvervsstyrelsen der melder ansøgningsfrister ud, hvorefter LAG-Bornholms
bestyrelse beregner sig ca. 4 ugers sagsbehandlingstid (3 uger før bestyrelsesmødet og én
uge efter). Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid er normalt 4-6 uger. Alle ansøgninger
sker elektronisk via PROMIS. Find det via www.livogland.dk, eller kontakt LAG-sekr.
HUSK: LAG-Bornholms Generalforsamling afholdes tirsdag d. 4. april kl. 19.30
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