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Imponerende fornemmelse af tid
Endelig – fik vi startskud og har kunnet påbegynde en strategiudvikling under
Fiskeriprogrammet. Det tog meget lang tid, og man kan kun undre sig over hvorfor det
skulle være så svært. Beslutningen OM at Danmark skulle have Fiskeri-LAG blev taget for
2 år siden, og budgetrammen har ligeledes været kendt længe, MEN af helt uforklarlige
årsager kunne ministeren (eller de skiftende ministre) ikke finde ud af at trykke på goknappen. Meldingen kom lige op til jul, og vi fik frem til 1. februar til at søge om at blive
støtteberettiget fiskeri-LAG. Den 2. marts fik vi så formelt svar fra Erhvervsstyrelsen om at
vi var godkendt, sammen med en frist frem til 1. april til at aflevere strategien. Hvor der i
øvrigt var et krav om at såvel Vækstforum som Kommunen skulle godkende strategien
inden for en 14 dages frist! Dvs. at vi reelt ville have 14 dage til arbejdet! Et arbejde hvor
der samtidig stilles krav om inddragelse af alle relevante aktører, offentlige ideudviklingsmøder, afholdelse af generalforsamling og valg til bestyrelse, afholdelse af medlemsmøde
til godkendelse af strategien. Sammen med godkendelse blev vi tildelt en ramme på
200.000 kr. til brug for udviklingsarbejdet med strategien. Jo, det er imponerende hvad
man formår fra ministerielt hold!
Straks efter godkendelsen – ansøgte vi om fristforlængelse frem til 15. Maj, hvilket vi
heldigvis fik i løbet af 2 dage.
Udvikling af øens maritime økonomi skal skabe jobs
Sammen med igangsætningen af arbejdet omkring Fiskeri-LAG’erne udsendte
Erhvervsstyrelsen deres fortolkning af fiskeriprogrammets LAG-ordning. I denne
formuleres 4 indsatsområder:
1.   Etablering og udvikling af små- og mikro-virksomheder inden for den maritime økonomi
2.   Fremme af erhvervssamarbejde med henblik på økonomisk vækst og jobskabelse inden for den
maritime økonomi
3.   Fremme af innovation inden for den maritime økonomi
4.   Fremme af diversificering af den maritime økonomi
I LAG-Bornholm har vi en mangeårig tradition for at arbejde med ”fyrtårne” – hvor vi
tematisk har udpeget fokus for indsatsen. På LAG-Landdistriktsområdet er det som
bekendt Bioøkonomi og Oplevelsesøkonomi. Med tanke på at vi opererer som en såkaldt
integreret LAG er det nærlæggende at knytte indsatsen inden for fiskeriprogrammet til
disse, samt evt. supplere med ét nyt tema. Denne tanke førte til at LAG-Bornholm har
valgt at afholde 2 temamøder, hvor vi den 30. marts knyttede an til Bioøkonomi, idet fokus
var på fisk og fødevarer(bioøkonomi), mens vi på det andet temamøde den 6. april bl.a.
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diskuterede turismerelateret udvikling(oplevelsesøkonomi), suppleret af nye ideer der var
modtaget i perioden op til disse møder omhandlende en særlig indsat i relation til
Offshore-forretningsområdet. Samlet deltog ca. 40 personer i de 2 møder, og der fremkom
en masse spændende ideer til udvikling. På generalforsamlingen vil nogle af disse ideer
blive fremlagt og diskuteret.
Generalforsamling 2016
Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 13. april kl. 19.30 på Gaarden,
Madkulturhuset (Melstedgaard). Stedet er valgt fordi madkulturhuset i meget høj grad ses
som et resultat af mange års ihærdigt og vedholde udviklingsarbejde af LAG-Bornholm.
Stedet åbnede i foråret 2015, og har haft et forrygende 1. år. Hypen omkring de
bornholmske fødevarer tog for alvor fart i forbindelse med to tidligere LAG-projekter, dels
ansættelse af en fødevareambassadør, dels etablering af fødevareudviklingscenteret i
Gudhjem Mølle (efter forbillede fra kunsthåndværkernes hus Grønbechs Gaard). Møllen
viste sig at fungere rigtig godt som tiltrækningskraft qua sin beliggenhed og sit markante
landskabelige element. MEN viste sig samtidig at være ret håbløs i sin indretning til at
fungere som fødevareudviklingscenter. At Bornholms Museumsforening dernæst tilbød et
tæt samarbejde omkring den videre udvikling af øens fødevarebranche var velvalgt, og nu
kan vi alle nyde resultatet, samt se en ny hype bl.a. begrundet i stedet der tællerJ omkring
Melstedgaard. Vi håber at se så mange medlemmer som muligt til vores
generalforsamling. Det bliver næppe kedeligt! Husk at du meget gerne må melde dig til på
forhånd. Send en mail til sekretariatet hjj@lag-bornholm.dk
Næste ansøgningsfrist
Årets 3. og sidste ansøgningsrunde har frist til aflevering af ansøgninger torsdag d. 25.
august 2016. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet på LAG-Bornholms
bestyrelsesmøde d. 14. september. 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).

Følg med i livet på og omkring Gaarden på www.gaarden.nu
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