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LAG / FLAG MANK

LAG SØM

Fyn er noget særligt, og Fyn kan noget særligt. Det understreges af den store idérigdom og foretagsomhed, der er i
de fynske landdistrikter. Det fortjener særlig opmærksomhed. Med dette hæfte præsenterer de to fynske (F)LAGer 28
gode projekteksempler - alle realiseret af lokale ildsjæle og entreprenører med støtte fra LAG og FLAG ordningerne.
I perioden 2014-2018 har de fynske LAGer støttet 125 projekter. Eksemplerne er gode og mange og det, der gør
LAGen særlig, er at tingene gror nedefra, at mange forskelligartede idéer bliver til virkelighed, at lokale potentialer
fremhæves, ofte i nye partnerskaber, på tværs af de fynske LAGer og altid understøtter lokale strategier. Vi er til stede
i lokalområderne, og ved, hvad der sker og hvor, det sker. Vi ser masser af lyst til innovation, iværksætteri og til at
skabe det gode liv på landet. Det er hverken embedsmænd eller landspolitikere, der bestemmer, hvad pengene
bruges til. Det er derimod helt almindelige borgere, foreninger og det lokale erhvervsliv i samspil med lokale
politikere, der bestemmer. Vi kalder det ’bottum up’, fordi beslutningerne bliver taget lige præcis der, hvor man ved,
hvad det handler om.
LAG-ordningen er både lokal, regional og europæisk.
Lokal - fordi de lokale aktionsgrupper er foreninger, der består af borgere og udpegede lokal- og regionspolitikere,
der sammen er valgt til at fokusere på netop de projekttyper, der passer til det enkelte områdes særlige karakteristika, men som alle har det til fælles at fremme de tre B’er - bosætning, besøg (turisme) og beskæftigelse (LAG) samt
beskæftigelse indenfor den maritime økonomi (FLAG).
Regional - fordi vi arbejder sammen på tværs af kommuner og LAGer i bestræbelserne på at løfte større projekter, og
vi puljer med andre fondsmidler for dermed at maksimere effekterne til glæde for erhvervsliv, turister og borgere.
Europæisk - fordi der findes LAGer i hele EU, og hovedparten af midlerne kommer fra henholdsvis EU’s Landdistrikts-og Hav- og Fiskeriprogram. Det betyder, at EU og den danske stat holder nøje kontrol med brugen af
projektmidlerne. Sådan skal det være, men det medfører en del administration.
LAG og FLAG bidrager til at skabe et Danmark i balance.
Det sker på trods af, at den danske regering i 2017 beskar LAG-ordningen med 30 %. Det protesterede vi stærkt
imod og mindede regeringen om dens egen målsætning; nemlig et ’Danmark i balance’. Ordningen har bevist sin
værdi i vores områder, hvor kreativiteten er stor og lånefinansiering noget, vi ofte må nøjes med at drømme om.
Vi ønsker god læselyst - og husk, at der er er mange flere inspirerende, fremsynede og innovative projekter på hele
Fyn og i resten af Danmark.

Carsten Petersen

Kurt Sorknæs

Formand, LAG MANK

Formand, LAG SØM
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LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Ditlevsdal Bisonfarm
SAMLET PROJEKTSUM:
1.524.000 kr.
LAG bevilling:
745.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Ditlevsdal
Bisonfarm

Projektformål og indhold
Ditlevsdal BisonFarm er Europas største bisonfarm med 400 bisonokser, restaurant, gårdbutik og turistinformation, der årligt har 40.000 besøgende. På gården bliver der født ca. 120 nye kalve hvert år, hvoraf 70 okser
slagtes til brug i restauranten og salg i gårdbutikken. Den store efterspørgsel på bisonkød har medført, at
Ditlevsdal i 2017 etablerede en besætning i Litauen, hvorfra der på sigt skal sælges gourmet bisonkød til det
europæiske marked.
Siden virksomheden åbnede for besøgende i midten af nullerne, har aktiviteter og oplevelser været en fast
bestanddel af konceptet. Med støtte fra LAG MANK til etablering af 4 hytter med tilsammen 32 sengepladser
og tilhørende vildmarksbade får Ditlevsdal Bisonfarm nu faciliteterne til at byde gæsterne på den fuldendte
oplevelsespakke i forbindelse med familieophold, mindre virksomhedsseminarer og fester på den Nordfynske prærie. I samme forbindelse har Ditlevsdal indgået samarbejdede med nabovirksomheden Stald Sepi
med henblik på at udvikle rideruter og ridepakker med rytterinstruktion og hestetræning for ambitiøse ryttere,
der går efter den særlige oplevelse.

Effekt
Med byggeriet af 4 præriehytter udvider Ditlevsdal turistsæsonen, og virksomheden optimerer faciliteterne til
at modtage nye kundegrupper. Vi ser, at heste og rideentusiaster gerne lægger træningsophold forår og efterår. Den gruppe skal sammen med familieophold fylde husene i weekenderne, mens mindre erhvervsgrupper
benytter faciliteterne i hverdagene, fortæller ejer Niels Henrik Ove. Samlet set vil den forøgede aktivitet betyde,
at sæsonarbejdspladser konverteres til fuldtidsstillinger.

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Denmark Fishing & Outdoor
Lodge
SAMLET PROJEKTSUM:
2.500.000 kr.
LAG BEVILLING:
850.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Denmark Fishing & Outdoor Lodge på Helnæs har fra åbningen 2013 solgt oplevelsespakker for den kræsne havørredfisker. Succesen er til at tage og føle på for det italienske par Omar Bo Gade og Valentina Scarabelli. Siden
opstarten har de udviklet lodgen til et internationalt kendt brand, hvor 80-90 % af de besøgende er udlændinge fra
især Tyskland, Holland og Italien, men amerikanerne har også fundet vej til Helnæs. På trods af stor efterspørgsel og
fuld booking i højsæsonen, har lodgen været presset af for lille rentabilitet, hvilket har gjort det vanskeligt at afsætte
ressourcer til udvikling.
Med støtten fra LAG MANK skal forretningsgrundlaget nu udbygges. Der etableres værelser, så der bliver plads til
flere overnattende gæster, den tilhørende italienske restaurant udvides til 45 pladser og suppleres med et pizzeria.
Derudover skal paletten af lystfiskerservices udvides, ligesom bygninger og faciliteter optimeres, så lodgen uden
for kystfiskernes højsæson fyldes med andre naturglade turister, som fx. cykelturister.

Effekt
LAG MANK ser Denmark Fishing & Outdoor Lodge som et fyrtårn inden for udvikling af havørredturismen på Fyn.
De viser vejen for andre, og de spiller med deres viden inden for international markedsføring af kystfiskerprodukter,
guidning og services en vigtig rolle i udviklingen den kommercielle kystfiskerturisme. Med udbygningen af konceptet og de nye faciliteter får lodgen kapaciteten til at honorere den voksende efterspørgsel. Dermed er lodgen et godt
eksempel på, hvordan man skaber arbejdspladser i tyndt befolkede områder ud fra de stedbundne ressourcer.

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //
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LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Vend Natur- og Motorikskole
SAMLET PROJEKTSUM:
1.700.0000 kr.
LAG bevilling:
750.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Friluftscenter
Udby Dyrgaard

Projektformål og indhold
Vends Motorik- og Naturskole er en veletableret naturskole, der udbyder instruktørkurser i motorik og friluftsliv over hele landet. Indtil nu har de ikke haft deres egen faste base, men det laves der nu om på med etableringen af en frilufts- og kursusgård i Udby ved Middelfart.
De fremtidige aktiviteter centreres omkring Udby Dyrgaard, der er smukt beliggende med udsigt over Gamborg Fjord. Den gamle hovedbygning gennemgår en total modernisering med nye værelser, stort møderum
og moderne køkkenfaciliter, mens de gamle ladebygninger udnyttes til håndværks- og friluftskurser. På
møddingen placeres den store Lavu (tipi) med plads til 60 personer med direkte adgang til udekøkken og
brændefyrede pizzaovne.
Virksomheden bliver den perfekte port til maritime oplevelser i Lillebælt, og vil udover at fastholde kurserne i
motorik og friluftsvejledning bruge faciliteterne til at tilbyde oplevelsespakker til friluftsturister med overnatning, forplejning og aktiviteter. Derudover sælger virksomheden skræddersyede udekurser og teambuildingsforløb til virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Effekt
Etableringen af Vends Motorikog Naturskoles faste base i Udby
bidrager til at øge den fynske
kyststræknings attraktivitet som
friluftsdestination. Besøgende på
Fyn får flere muligheder for køb af
friluftslivsoplevelser og at komme
ud i naturen. Vends Motorik- og
Naturskole forventer, at der med
etableringen af friluftscenter Udby
Dyrgaard i første omgang ansættes yderligere 2 medarbejdere.
LAG MANK støtter ombygningen
af den gamle hovedbygning til
kursus-, overnatnings- og administrationsfaciliteter.

Herrens mark
af Nordic Story

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Herrens Mark
SAMLET PROJEKTSUM:
1.675.000 kr.
LAG BEVILLING:
670.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Herrens Mark er et økologisk landbrug i Udby, som i flere år har haft en mindre produktion af mælkebøtteog rødkløverekstrakt, der sælges som kosttilskud i landets helsekostbutikker. I de senere år har indehaver
Michael Mohr Jensen arbejdet på at få EU-godkendt rådkløverekstrakten som naturmedicin. Det er en kompliceret proces, hvor han i samarbejde med Århus Universitetshospital har haft en erhvervsPh.D ansat med
henblik på at undersøge rødkløverekstraktens indvirkning på at bremse udviklingen af knogleskørhed og
reducere hedestigninger blandt kvinder i overgangsalderen.
Forskningsresultaterne har været særdeles positive, og resultaterne vil løbende blive publiceret i internationale sundhedsfaglige tidsskrifter. Derfor geares produktionen nu til at imødekomme den øgede efterspørgsel
ved etablering af en moderne produktionslinje. Hovedbestanddelen i produktionslinjen består af en ombygget enzymreaktor, der tidligere blev benyttet af Dong Energy til forsøgsproduktion af biogas. Enzymreaktoren
kobles til presse og lagringstanke via et sindrigt system af transportbånd, pumper og rørføring, inden det
lander i tapperiet, hvor ekstrakterne påfyldes baginbox poser.

Effekt
Virksomheden er på vej ind på det tyske marked for helseprodukter, men allerede i forbindelse med dansk medieomtale
har Herrens Mark oplevet overvældende interesse fra danske
forbrugere. Derfor forventer Herrens Mark stor tysk efterspørgsel, så snart produkterne introduceres i tyske helsekostbutikker,
hvilket kræver en mangedobling af produktionen. LAG MANK
yder støtte til etablering af ny produktionslinje. Virksomheden
forventer, at projektet i første omgang skaber 2 arbejdspladser.

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //
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LAG SØM

ANSØGER:
AOF Center Fyn
SAMLET PROJEKTSUM:
690.480 kr.
LAG BEVILLING:
276.192 kr.
ORDNING:
Fremme af job -og vækstskabende erhvervsudvikling

Byens
Gårdbutik

Projektformål og indhold
Byens Gårdbutik ligger i Vestergade midt i Svendborg by. Den åbnede i december 2017 med en ambition om at forhandle og fortælle om lokalt producerede fødevarer og formidle budskaber og oplevelser i det kulinariske felt. Butikken er blevet et flot udstillingsvindue for små lokale fødevareproducenter, der har fået bedre og flere muligheder for
afsætning og formidling af deres produkter. Man holder åbent dagligt og følger helt almindelige butiksåbningstider.
Et væsentligt omdrejningspunkt er butikkens el-drevne varevogn og ladcykel, der bidrager med logistik- og serviceydelser, idet man henter og udbringer fødevarer fra lokale producenter til gårdbutikken, lokale køkkener, spisesteder og andre salgssteder. Der er friske råvarer, fynske specialiteter, kolonial, køl og frys på hylderne. Medarbejderne
deler ud af deres viden om produkterne og viser vejen til producenterne. Der er smagsprøver, aktuelle sæsonvarer
og madtemaer præsenteres. Butikken drives som socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder beskæftigelse og opkvalificering til udsatte grupper på kanten af arbejdsmarkedet.

Effekt
Byens Gårdbutik har indenfor det første år skabt forskellige jobfunktioner: en fuldtidsansat leder, en kommunikationsmedarbejder og fem fleksjobbere på varierede timetal. Endvidere har gårdbutikken flere praktikforløb og
tillige afklaringsforløb i samarbejde med jobcentret samt interne afklaringsforløb. I juni 2018 slog Byens Gårdbutik
dørene op til en hyggelig café med servering af lokale produkter inde og ude. Med denne udvidelse er der ansat
yderligere medarbejdere.

LAG SØM

ANSØGER:
Tro, Håb & Sodavand
SAMLET PROJEKTSUM:
665.380 kr.
LAG BEVILLING:
250.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Tro, Håb & Sodavand har skabt et nyt og velsmagende kvalitetsprodukt. En fermenteret økologisk sodavand, brygget som champagne og med en mere voksen smag. Den er særlig, fordi den ikke giver den mæthed, som most giver
og er uden den sødme, en almindelig sodavand har. Smagene er vinøse med en balance mellem syre, sødme og
blide bobler. Derfor passer den også godt til mad som alternativ til vin. Markedet for alkolholfrie drikke til det voksne
publikum er stærkt stigende, og pt. findes der ingen konkurrenter med denne type sodavand. Verdens største bryggeri AB InBev forudser, at det alkoholfrie marked i 2025 vil udgøre 20 % af det samlede drikkevaremarked mod under 2 % i dag. Tro, Håb & Sodavand er på vej ud på de tyske og japanske markeder via grundlæggeren af Tysklands
største økologiske detailvirksomhed. For at dække en forventeligt kraftig øget efterspørgsel, har virksomheden fået
midler fra LAG SØM til at udvide produktionsfaciliteter. Produktionen bevares i de nuværende lokaler i Svendborg. I
Danmark sælger man fx til restauranter, via Løgismose, Unibrew og ved dørsalg.

Effekt
kedsføring på det tyske marked. Målet er at øge produktionen lokalt
med op til 4 gange produktionen i dag. Projektholder ejer også
Kunstbryggeriet Far & Søn og afholder i det regi mange rundvisninger, smagninger og events. Tanken er, at det skal omfatte det nye
produkt. Forventningen er, at der skabes op mod 4 arbejdspladser
lokalt.

Foto: Christina Damgaard-Sylvest

De tyske samarbejdspartnere har afsat et meget stort beløb til mar-

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //
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Foto: Helle Ansholm Rasmussen

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //



12

LAG SØM

ANSØGER:
Digital Bureauet
SAMLET PROJEKTSUM:
386.413 kr.
LAG BEVILLING:
150.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Nordic
Story
Nordic Story

Projektformål og indhold
Storytelling, native advertising og supernative advertising bliver af mange eksperter spået til at blive det helt store
indenfor digital markedsføring. Med inspiration fra det amerikanske Great Big Stories er idéen med Nordic Story
at skabe et digitalt fortælleunivers, der har til formål at formidle ægte, troværdige og levende historier fra Norden.
Historier hvor muligheder, håb og drømme er i fokus. Hvor hverdagens helte, de passionerede ildsjæle, de enestående events, de kreative løsninger og de finurlige tiltag hyldes og anerkendes. Med afsæt i og viden indenfor film, og
stor forståelse for hvad der fungerer på online medier, produceres korte og smukke filmiske fortællinger. Indholdet
er altid unikt, værdiskabende, inspirerende og ikke mindst tidløst. Forretningsgrundlaget for Nordic Story er baseret
på indtægter fra virksomheder, branded indhold og webtrafik på fx Youtube-kanal. Kunderne er mediehuse, private
virksomheder, offentlige institutioner og fonde. Vi synes, at du skulle kigge forbi YouTube, Facebook eller Instagram
og se Nordic Storys fantastiske historier fra Norden – nogle af dem er tillige gode LAG-fortællinger.

Effekt
Nordic Story er startet som et spin-off fra et eksisterende filmproduktionsselskab og etableret i september 2017.
Nordic Story har udgivet en ny fortælling hver 14. dag siden. De første aftaler med private virksomheder og offentlige institutioner er underskrevet og nye fantastiske fortællinger er på vej. Der er til nu skabt 1,5 job i virksomheden og
forventningen er, at der skabes yderligere et job indenfor projektperioden.

LAG SØM

ANSØGER:
Svendborgsund Bryghus
SAMLET PROJEKTSUM:
499.158 kr.
LAG BEVILLING:
199.663 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Et sted på hovedvejen på Tåsinge lå der en bygning, mange nok ville kalde en ruin. Et nedlagt og måske nedrivningsklart autoværksted. Men det var en bygning, et ungt par så muligheder i. Susanne og Bo Abelgren Ehlers har
gentænkt værkstedet og etableret et bryggeri, en fin butik, der sælger både egne produkter og tillige gode lokalt
producerede fødevarer i den eksklusive ende. I bryggeriet brygges øl og safter af den økologiske slags. Kunderne
kan opleve produkterne på helt tæt hold, man kan nemlig gå direkte ind i bryggeriet. Der afholdes også rundvisninger,
smagninger og andre arrangementer, der henvender sig både til lokale og turister. På vej er en bed & breakfast med
4 sengepladser. Bryggeriet ligger ud til en stærkt trafikeret vej, forbindelsesåren mellem Fyn, Tåsinge og Langeland.
Her passerer dagligt 12.000 biler, og det var med tanke på, at en del af dem ville bremse op og kigge inden for, at
man placerede sig her. Det gør rigtigt mange heldigvis, og det både turister og lokale.

Effekt
Der er med midler fra LAG SØM hurtigt skabt et job.
Virksomheden er blevet kåret til Årets Bryggeri af Stout.
dk, Danske Ølentusiaster har nomineret virksomheden til
Årets Danske Bryggeri 2018. Efterspørgslen er så stor, at
det lille bryggeri ikke kan følge med, og derfor har Bo og
Susanne indgået aftale med Midtfyns Bryghus om også
at kunne brygge der. Sammen med Teknologisk Institut
indgår bryggeriet i projekt omkring humledyrkning ved
hjælp af droner.

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //

Svendborgsund
Bryghus
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LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Holy Bean Coffe Roasters Aps
SAMLET PROJEKTSUM:
700.000 kr.
LAG BEVILLING:
277.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Holy Bean
Coffee Roasters
Holy Bean
af Nordic Story

Projektformål og indhold
Kaffenørder kalder de sig selv. Bo og Sine, der huserer i Aarups gamle elværk, efter det har undergået en forvandling fra et stykke industrihistorie til moderne kafferisteri. Holy Bean Coffee Roasters startede op i 2014 med en
mindre produktion i en baggård i Aarup. Efterspørgslen kom hurtigere end forventet, hvorfor de to gik på jagt efter
kapital til at etablere et risteri i passende rammer og med den nødvendige kapacitet til at kunne vokse. Med tilskud
fra LAG MANK er der i dag etableret et moderne risteri med funktionelle produktionsfaciliteter kombineret med
showroom og kaffeskole i den flotte bygning.
Målsætningen er klar: at skabe en fantastisk velsmagende og bæredygtig kaffeoplevelse, som udfordrer den almene forståelse af, hvad ”en rigtig kaffesmag” skal være. Det gør vi ved at få kaffen til at smage af det, den egentlig er,
nemlig et bær.

Effekt
Etableringen af det nye risteri har medført en
mangedobling af produktionskapaciteten, og
allerede et halvt år efter indvielsen er omsætningen mere end fordoblet. Virksomheder og
cafeer har fået øje på den gode kaffe fra Holy
Bean, og det har medført travlhed i produktion
og salgsleddet. Siden opstart af den nye ristelinje har Holy Bean øget medarbejderstaben
svarende til 2,5 fuldtidsmedarbejdere.

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Kerteminde Muslinger IVS
SAMLET PROJEKTSUM:
917.000 kr.
FLAG BEVILLING:
400.000 kr.
ORDNING:
Fremme job -og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Projektformål og indhold
Kerteminde Økologiske Linemuslinger er en nyetableret virksomhed, der etablerer den første kommercielle produktion af økologiske linemuslinger i Storebælt. Målsætningen er at producere muslinger af højeste kvalitet efter økologiske bæredygtighedsprincipper. Et forskningsprojekt fra SDU og den nuværende muslingeproduktion i Kerteminde
Maritime Haver har vist, at farvandet omkring Kerteminde har optimale strøm- og yngleforhold for blåmuslinger.
Derfor vil Kerteminde Økologiske Linemuslinger som de første i landet forsøge at opdrætte blåmuslinger på under
et 1 år, fra maj til november, hvor andre først høster efter 2 år. Etårsmuslinger er ganske vist lidt mindre, men til gengæld er produktionen mere effektiv og kvaliteten helt i top.
I høstperioden vil der være afsætning af ferske muslinger til engros- og produktionsvirksomheder indenfor fisk og
skaldyr, men målet er at skabe en lokal produktion af forarbejdede muslingeprodukter, der skal sælges gennem
brandet ’Kerteminde Økologiske Linemuslinger’.

Effekt
I 2018 etableres produktionsanlægget, og
der igangsættes en række test samt en mindre kommerciel produktion. Fra 2019 skaleres produktionen op til et anlæg på 750m x
250m og en forventet årlig høst på op mod
400 tons linemuslinger inden for tre år.
I projektets opstartsfase er der beskæftigelse svarende til 2 fuldtidsstillinger, og når
produktionen er i fuld drift, forventer virksomheden at beskæftige 5 medarbejdere.
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LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Lundsgaard Gods
SAMLET PROJEKTSUM:
847.000 kr.
LAG BEVILLING:
338.500 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Destilleri og
gårdbutik på
Lundsgaard Gods

Projektformål og indhold
På Lundsgaard Gods ved Kerteminde er der sket meget i de senere år. Udover drift af godsets økologiske mark- og
skovbrug har Vini og Rudolf Iuel i samarbejde med Realdania arbejdet på at omdanne de gamle avlsbygninger til
kulturhuset Anexet og Café Agnes.
Udviklingen af godsets aktiviteter til en markant kulturinstitution høster mange roser af sig, hvilket har givet lyst til
mere. Derfor er tiden nu kommet til at genoplive den lokale spiritusproduktion og med æblebrændevinen/calvadosen som trækplaster skabe en levende gårdbutik. Produktionen bliver henlagt til godsets gamle slagteri, der efter
ombygning kommer til at huse et stilfuldt lille destilleri. Kerneaktiviteterne bliver produktion af calvados på lokale
økologiske æbler, som på sigt suppleres med gin og vodkaproduktion. Fra gårdbutikken vil der være salg af Lundsgaards egne produkter - alt fra grøntsager, over melprodukter til calvados. Derudover skal butikken i samspil med
Anexet og Café Agnes udbygge aktiviteterne på gården med fødevareevents som kurser, smagninger og foredrag.
Rammerne kan ikke blive meget bedre med placeringen ved indkørslen til Kerteminde og med den flotte udsigt over
Storebælt.

Effekt
Udgangspunktet for ombygningen af Lundsgaards gamle avlsbygninger til kulturhus, café, destilleri og gårdbutik
har været at skabe et gods med masser af liv og aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der ansat en fuldtidsmedarbejder i cafeen samt en eventkoordinator. Med det nye projekt udvides med yderligere halvanden fuldtidsstilling i
gårdbutik og destilleri.

Foto: Stephen Freiheit

Maritim
naturturisme på
Nordfyn

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Made in Denmark, Kitesurfing
SAMLET PROJEKTSUM:
347.000 kr.
LAG BEVILLING:
132.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Made in Denmark, Kitesurfing er en lille virksomhed på Nordfyn, der i dag producerer ”skræddersyede” wakeboards
af meget høj kvalitet til den kræsne kitesurfer. Virksomheden ligger naturskønt ud til den nordfynske kyst. Placeringen er nærmest perfekt i forhold til at udvide virksomhedens aktiviteter fra ren produktion til i højere grad at udnytte
naturen og give gæsterne en unik oplevelse.
For indehaver Nikolaj Vang har det længe været drømmen at komme til at kunne leve af sin udelivshobby med
kitesurfing og kajaksejlads – en drøm der kom nærmere med køb af en landejendom helt ud til kysten. Made in
Denmark Kitesurfing udvider derfor deres aktiviteter ved at tilbyde pakkeløsninger inden for kajaksejlads, Stand Up
Paddle Boards (SUP) og kitesurfingkurser samt udlejning af udlejning af grej til tursejlads med og uden guide og
andre turkoncepter. Virksomheden har i forvejen etableret ded & breakfast, og ser de nye aktiviteter som en attraktiv
mulighed for at tilbyde aktiviteter kombineret med overnatning.

Effekt
Made in Denmark har etableret samarbejder med lokale nordfynske campingpladser, som tænkes udvidet i den
kommende sæson og med Visit Nordfyn, der fungerer som bookingportal. Kombinationen af kite-, SUP og kajaktilbud gør, at tilbuddene ikke er så vejrafhængige – de skønne sommerdage er der søgning efter kajak og SUP tilbuddene, men den nordfynske kyst er særdeles velegnet til kitesurfing, når vejret præges af regn og rusk.
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LAG Sydsjælland
LAG SØM
Vordingborg Kommune

ANSØGER:
Naturturisme I/S
SAMLET PROJEKTSUM:
1.259.050 kr.
LAG BEVILLING:
200.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Skovhuggeren

Projektformål og indhold
Mountainbiking er en aktivitetsform, der er vokset eksplosivt de senere år. De største løb tiltrækker mange tusinde
deltagere. På Sydfyn ses de samme tendenser. Det stiller krav til lokaliteter, der kan modsvare presset. Den stigende interesse skærper tillige forventninger om kvalitet. Skovhuggeren er et attraktivt mountainbikespor anlagt i et
privatejet skovareal. Med det er der skabt en rekreativ friluftaktivitet for lokale borgere og tillige en attraktion af høj
værdi, der tiltrækker speciel interest turister og understøtter strategien om at gøre Det Sydfynske Øhav til Danmarks
oudoor area no. 1. Sporet er Fyns længste. Projektet fremstår som inspirator for nye modeller for samarbejde mellem lodsejere, forening og kommune. Der har været en enorm lokal opbakning, hvor hovedparten af anlægsarbejdet
er blevet udført af frivillige kræfter. Forventningen er, at der opstår flere virksomheder i forbindelse med sporet som
fx cykeludlejning, teknikkurser og værelsesudlejning. Et innovativt projekt, som har sat Fyn på MTB-landkortet. Og
ambitionen er stor: at positionere Sydfyn som et særligt mekka for sporten i Danmark.

Effekt
Skovhuggeren er tre år i træk blevet kåret til et af Danmarks 10 bedste mountainbikespor og været indstillet til Danskernes Idrætspris. En lokal forening, Skovhuggeren, driver sporet og udvider pt. med Danmarks største north shore
anlæg og vildeste rockgarden. En udvidelse der også er støttet af LAG SØM. Andelen af frivillige kræfter overstiger
alle forventninger. Sporet har bidraget til en tilstrømning af besøgende til Sydfyn og haft afsmittende effekt på lokaløkonomi/aktører relateret til mountainbiking.

Nyborg
Destilleri

LAG SØM

ANSØGER:
Nyborg Destilleri - Remisen
SAMLET PROJEKTSUM:
1.401.650 kr.
LAG BEVILLING:
377.920 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
I 125 år var bygningerne værksted for Statsbanernes godstog, men med Storebæltsbroens åbning lukkede værkstedet. De flotte bygnnger lå stille hen frem til 2017, hvor Nicolai og Niels Rømer fik den gode idé at skabe noget
helt andet i de specielle rammer - det man kan kalde oplevelsesgastronomi. I dag er stedet som forvandlet efter
en smuk renovering. Bygningerne huser Nyborg Destilleri, der producerer whisky, rom, gin, snaps og brændevin af
fynsk frugt. I tilknytning til det meget flotte destilleri er der etableret en gæstehal med restaurant, bar og café, udefaciliteter og butik – alt i ekstraordinære omgivelser og tæt ved havet. Forventningen er, at der årligt tiltrækkes 25.000
gæster, og at mange gæster udover ’café-køb’ køber produkter med hjem og tillige deltager i rundvisninger i destilleriet. I restauranten, der er støttet af LAG SØM, serveres madoplevelser fra det danske og nordiske køkken.
Der er høje ambitioner hele vejen rundt, og så er maden er i øvrigt økologisk, ligesom alt andet fra Nyborg Destilleri.

Effekt
I dag er der 8 ansatte i café og restaurantdelen. De er alle bosiddende i Nyborg kommune. Omsætningen rundede i 2018 fire millioner
kroner. Den er støt stigende og forventes at være fordoblet indenfor
de næste tre år. Menukortet er sammensat af økologiske og naturligvis lokalt producerede råvarer. Restauranten har da også fået økologisk guldmedalje, og destilleriet i øvrigt har vundet et hav af priser.

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //

14

19

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //

15

20

LAG SØM

ANSØGER:
Stokkebye Vineyard
SAMLET PROJEKTSUM:
1.260.275 kr.
LAG BEVILLING:
469.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

By Stokkebye

Projektformål og indhold
Men en ambition om at være den største vingård i Danmark, når det kommer til hvide og mousserende vine, har
Jacob og Helle Stokkebye etableret et ganske særligt vineri i Bovense ved Nyborg. Det højner kvaliteten af vinen, og
giver bedre kontrol over alle trin i vinfremstillingen at producere den inhouse, siger parret. Samtidig vil besøgende
på vingården få en totaloplevelse ved at kunne opleve både druedyrkningen og selve vinfremstillingen i et arkitektonisk smukt vineri. Målet er at producere og sælge noget af det bedste danske vin på markedet, i øvrigt sammen
med kaviar fra verdens ældste kaviarhus. Fokus er på highend produkter, høj kvalitet, økologi og bæredygtighed og
selvfølgelig den gode historie.
Man forventer at nå 20.000 flasker vin om året inden for få år. Det svarer til, hvad en god vingård i den franske
Champagne region producerer. Der er solide kræfter bag, Jacob Stokkebye er fx tidligere kok for Kongehuset, har
været restaurantchef på Falsled Kro og er medstifter af Dansk Sommelier Forening.

Effekt
Vinen får flot respons i branchen og sælges til gourmetrestauranter, herunder flere med Michelin-stjerner. Der er ansat en vinmager til at varetage vinfremstilling og drift af vinmarken, ligesom der forventes flere deltidsansatte. Der
er dialog med turistorganisationer om guidede ture, og der har fra start været rundture for gourmetturister. Turisterne ligger vejen forbi vingården, fordi de er begejstrede for vinen og ønsker at opleve vinproduktionen.

Kulinariske
Kildegården

LAG SØM

ANSØGER:
Kildegården
SAMLET PROJEKTSUM:
1.057.800 kr.
LAG BEVILLING:
423.120 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Kildegaardens Bed & Breakfast åbnede i 2014 og har siden tiltrukket gæster fra ind- og udland til cykelferier, bondegårdsophold, luksusweekender og fiskeri. Der var derfor også god grund til at udvide forretningen. Med midler
fra LAG SØM blev der mulighed for at kunne tilbyde flere sengepladser via etableringen af en ekstra ferielejlighed,
så der i dag er faciliteter til 14 gæster. Derudover er en gammel hestestald blevet omdannet til et produktionskøkken
med plads til 10 personer i køkkenarbejdsområdet og 25 gæster til spisning. Her udbydes kurser i blandt andet lokal gastronomi og teambuilding. Køkkenet anvendes tillige i forbindelse med gourmetcatering. Der er stor fokus på
råvarerne. I haven dyrkes mange af de grøntsager, der indgår i menuerne og øvrige råvarer købes lokalt fra egnens
producenter. Kildegaarden laver også fællesarrangementer for lokalområdet som æblepressedag og juleri, ligesom
lokale producenter lejer køkkenets faciliteter til egne småproduktioner. Jævnligt arrangeres pop-up restaurant på
stedet, og det er så populært, at dagene næsten er udsolgte på forhånd.

Effekt
I dag er der 5 timelønsansatte. Og en ansat i fleksjob hjælper fast til
med senge og rengøring. Køkkenet har succes med catering, selskaber, teambuildings, pop-up restaurant og nytårsmenuer ud af huset.
Der er mærkbart flere turister og mange henvendelser kommer fra
udenlandske turister, der ønsker at holde bondegårdsferie. I 2019
forventes øget aktivitet i køkkenet og man forventer at kunne ansætte
1-2 sæsonmedarbejdere yderligere.
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LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Dykkerklubben Marsvinet
SAMLET PROJEKTSUM:
3.200.000 kr.
LAG BEVILLING:
1.500.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.

Maritim Center
Lillebælt

Projektformål og indhold
Lillebælt er en oase for mennesker, der dyrker maritimt friluftsliv på og under vandet. Strømmen og det dybe vand
skaber en stor variation af planter, fisk, fugle, og så kommer man helt tæt på marsvinet. De fine naturforhold kombineret med optimal tilgængelighed skaber det perfekte udgangspunkt for etablering af Maritimt Center Lillebælt.
Initiativtageren, Dykkerklubben Marsvinet, holder til i Sildemarken på kanten mellem natur og by i den bagerste
ende af Middelfart Gammel Havn. Placeringen kan ikke være mere ideel for etableringen af en moderne oase for
maritimt friluftsliv.
Det nye hus og udearealerne skal imødekomme brugernes behov for en base til udstyrspleje og naturformidling til
skoleklasser, turister og lokale borgere og danne rum for sociale aktiviteter.
Faciliteterne er designet, så der gives adgang til netop de områder i huset, man som bruger har behov for. Skoleklasser får adgang til undervisningsfaciliteter, formidlingslokale og grejbank. Turister, der kommer forbi, kan benytte toiletter og formidlingsrum, og dykkerne får adgang til iltstation, vask, bad mv.

Effekt
Maritimt Center Lillebælt bliver et vigtigt bidrag til at åbne området op for den
spirende outdoorturisme. Centeret skal være åbent for såvel egne klubmedlemmer som de mange klubber fra nær og fjern, der tager til Lillebælt for at opleve
f.eks. det stigende antal af udenlandske dykkerturister, med etableringen få
optimale faciliteter til gode ferieoplevelser

Foto: Jørn Ari

livet under overfladen. Dertil vil ikke mindst de uorganiserede brugere, som

Foto: Jørn Ari

Foto: Jørn Ari

Måle
Bagerbod

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Måle Bagerbod
SAMLET PROJEKTSUM:
503.000 kr.
LAG BEVILLING:
198.600 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
En sommer for ikke længe siden besluttede fire børn at lave en vejbod. Der skulle skaffes lommepenge til en tur til
Paris. “Mor, må vi ikke prøve at sælge dit morgenbrød, så laver vi en fin butik med brød, kager og kaffe”, spurgte de.
Så var boden i gang og både bagværk og kaffe fik fra starten et entusiastisk publikum. Hele huset begyndte at lege
bagercafe.
Pludselig stod familien bag Dukketeatret Svantevit med en interimistisk bagerforretning og kulturcafe midt i den
skønne landsby Måle på Hindsholm. Børnenes sommerprojekt blev til drømmen om et arbejdsliv, hvor familiens
to store passioner blev koblet; dukketeaterproduktioner i vinterhalvåret og bagercafé om sommeren og i ferierne.
Skulle drømmen for alvor realiseres, krævede det dog kapital, og bankerne havde væsentlig sværere end familien
ved at se rentabiliteten i en landsbybagercafé. Finansieringen lykkedes dog med støtte fra LAG MANK og crowdlending fra en større gruppe private långivere, så nu er der råd til at etablere bageri, cafe og lagerfaciliteter.

Effekt
Måle Bagerbod er ikke bare et lokalt hit, men tiltrækker besøgende
fra det meste af Fyn, og mange turister lægger vejen forbi til og
fra gåturen på Fyns Hoved. Samtidig har Måle Bagerbod været
gode til at producere brød til begivenheder og events. Konceptet
er det samme, som da børnene skulle tjene til turen til Paris: Måle
Bagerbod bager det allerbedste brød, udvikler kager, der følger
årstiderne og smager så det svimler.

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //

18

23

De fynske LAGer // LAG & FLAG projekter 2014 – 2018 //

21
19

24

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
RockThePony
SAMLET PROJEKTSUM:
2.030.000 kr.
LAG BEVILLING:
750.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling

RockThePony

Projektformål og indhold
"There is something about the outside of a horse, that is good for the inside of a man" (Winston Churchill)
Lidt uden for Aarup ligger en ejendom i et smukt bakket terræn. Mellem eng og skovstykker, sø og rislende vandløb
er der etableret stier. I lysningen står et shelter, og bagerst på ejendommen ligger jagthytten. Sammen med en større ferielejlighed på gården er der masser af muligheder for at udvikle aktiviteter, hvor overnatning indgår.
Her etablerer nystartede RockThePony i samarbejde med virksomheden Hesteenge flerdagskurser og dagsoplevelser for turister med udgangspunkt i Eagalametoden. Eagalametoden er en terapiform med brug af heste, som
RockThePony videreudvikler til wellnessoplevelser, hvorved man rammer en bredere målgruppe.
Heste er intuitive sociale skabninger, som kommunikerer med hinanden via kropssprog. De opfanger og reagerer
på stemninger og sindstilstande. Det er interessant for det moderne menneske, som i hverdagen føler sig under
pres, hvorfor flere søger efter ro, stilhed, natur og enkelthed i vores fritid og ferier. Alle disse ting finder man i mødet
med hesten, fortæller ansøger Anne Søndergaard.

Effekt
LAG MANK støtter projektet med tilskud til etablering af opstaldning og folde, mens RockThePony derudover etablerer ridebane
og senere ridehus. RockThePony forventer, at hestetræning og
welnessaktiviteterne samlet set vil skabe 2 fuldtidsstillinger i på
gården i Aarup inden for en treårig periode. Dertil kommer det
øgede aktivitetsniveau for samarbejdspartneren Hesteenge.

Slagter Lund
Øko

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Slagter Lund Øko
SAMLET PROJEKTSUM:
1.460.000 kr.
LAG BEVILLING:
586.000 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Der er store planer for det økologiske charcuteri tæt ved motorvejen i Marslev øst for Odense. Gaardbutikken.dk
uden for Glamsbjerg og Slagter Lund i København har indgået partnerskab og sammen etableret Slagter Lund
Øko - charcuteri med engrossalg for øje. Morten Klit fra Gaardbutikken.dk fortæller, at partnerskabet er et perfekt
match af kompetencer, markedskendskab og kontakter, der allerede nu har medført afsætningsaftaler med danske
detailkæder. "I Gaardbutikken har vi hele tiden vidst, at markedet for vores økologiske produkter helt uden tilsætningsstoffer er til stede. Nu får vi sammen med Jan Lund, og med støtte fra LAG MANK, faciliteterne til at etablere en
strømlinet produktion og og et netværk, der gør os interessante som leverandører til supermarkedskæderne".
Med tilskuddet fra LAG MANK har en ældre lagerhal fået nyt liv efter totalombygning, så det nu indeholder 1100
kvadratmeter faciliteter til produktion af pølser, røgvarer og langtidsmodnede produkter. I vinteren og foråret 2019
etableres køkken til produktion af færdigretter, som efter testsalg har tegnet meget lovende.

Effekt
Det primære kundegrundlag er i København og Nordsjælland, hvor såvel charcuteriprodukter som færdigretterne
er at finde i mange butikker. Derudover findes produkterne selvfølgelig i Slagter Lunds tre butikker i København
samt i gårdbutikken ved Glamsbjerg. Slagter Lund Øko regner med, at produktionen i foråret 2019 vil have skabt 5
arbejdspladser og på sigt håber man, at produktionen vil medføre etableringen af 10-15 fuldtidsstillinger.
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LAG SØM og LAG MANK

ANSØGER:
Partnerskabet Blå Støttepunkter
SAMLET PROJEKTSUM:
9.700.000 kr.
LAG BEVILLING:
2.500.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Blå Støttepunkter

Projektformål og indhold
’Blå Støttepunkter’ er topmoderne shelterpladser, som i kombination med kommercielle udbydere rundt om Fyn
skaber et bånd af kystnære opholds- og overnatningsmuligheder for hver syv kilometer.
De blå støttepunkter er designet til at udvide outdoorsæsonen langs kysten og giver mulighed for at dyrke maritimt
friluftsliv og udvikle den kommercielle naturturisme. Pladserne vil alt efter de enkelte lokaliteter bestå af sheltere,
muldtoiletbygning, sauna, bålplads m.v. Shelterne har mellem 2-11 sovepladser og projektgruppen forventer at opsætte ca. 80 sheltere fordelt på 35 pladser. Pladser bliver placeret på offentlige og private arealer. Projektet er blevet
til efter inspiration fra et tidligere gennemført projekt i det Sydfynske Øhav og erfaringerne herfra viser at tilbydes
de rette rammer for dyrkelse af friluftsliv, øges aktivitetsniveauet markant. Der er tale om et partnerskabsprojekt
etableret på initiativ af LAG SØM og LAG MANK med Middelfart, Assens, Nordfyns, Kerteminde og Nyborg kommuner samt de lokale turistorganisationer som partnere. Projektet er finansieret af kommunale midler, LAG SØM og
LAG MANK samt Friluftsrådet og Nordea.

Effekt
De blå støttepunkter er vigtig for udviklingen af naturturisme og friluftslivsaktiviteter langs den fynske kyststrækning. Projektet skal bidrage til at forbedre lokale
brugeres oplevelser i naturen, og etablere en kystnær
infrastruktur, som kommercielle naturturismeaktører kan
benytte til at udvikle salgbare aktiviteter. LAG MANK og
LAG SØM har i den forbindelse støttet etableringen af
kommercielle udbydere af wind- og kitesurfingaktiviteter,
turpakker inden for kajaksejlads samt havørredfiskeri.

Refsvindinge
Natur- og
Kulturcenter

LAG SØM

ANSØGER:
Refsvindinge Natur- og
Kulturformidlingscenter
SAMLET PROJEKTSUM:
201.000 kr.
LAG BEVILLING:
100.500 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Foreningen Refsvindinge Natur- og Kulturcenter driver et oplevelsescenter, der har til formål at formidle viden
om og skabe forståelse for natur og kultur. Derudover ønsker man at gøre det attraktivt for unge familier
at flytte til Refsvindinge ved at sikre et godt nærmiljø, der giver mulighed for at opbygge relationer. Centret
udvikler frilufts -, natur- og kulturprojekter målrettet institutioner, foreninger, familier og turister. Huset rummer
derfor mange forskellige grupper, eksempler er jægerlaug, lystfiskeraktiviteter, strikkeklub og sangforening.
Der er tillige friluftstilbud som overnatning i shelters, bålhytte, naturformidling, cykelture med støttepunkter
og afmærkede vandreruter.
I samarbejde med Københavns Zoo er der igangsat et naturgenopretningsprojekt omkring strandtudser. Der
er tilknyttet ansatte naturvejledere og oprettet en naturpatrulje for børn, og i samarbejde med lokale lodsejere er der etableret trampestier. Der er mange frivillige kræfter bag. Shelters, bålhytte og grej til friluftsliv og
naturformidling med adgang til formidlingsområde kan bookes og benyttes årets 365 dage og forvaltes af
frivillige, ligesom den daglige ledelse af huset også gør det.

Effekt
Refsvindinge Natur- og Kulturcenter har åbent 4 dage om
ugen i perioden fra 1. april til og med uge 43. De første år deler Nyborg Kommune og Natur– og Kulturcentret aflønning og
uddannelse af en naturvejleder. Fremadrettet arbejdes der på
anden aflønning. Der er 4 deltidsansatte, som dækker opgaver inden for formidling, udvikling, projektarbejde, vedligehold
og rengøring - tilsammen udgør det godt en fuldtidsstilling.
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LAG SØM

ANSØGER:
Den Fynske Spilfabrik
SAMLET PROJEKTSUM:
685.700 kr.
LAG BEVILLING:
342.850 kr.
ORDNING:
Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Den
Fynske
Spilfabrik

Projektformål og indhold
Den Fynske Spilfabrik har til huse i den nedlagte fabrik Polymeren i Årslev.Her er der skabt et uddannelsesog iværksættermiljø for virksomheder, der arbejder med spiludvikling, eSport, film, visuel kommunikation,
marketing, kultur, uddannelse og web. Det der gør stedet unikt som iværksættermiljø, er det store fokus på
det transmediale felt, hvor spil, film og interaktivitet kombineres på nye måder og det tætte samarbejde med
iværksættere. Sammen arbejder de nemlig fx på projekter ud af huset, og in-house er det iværksætterne, der
står for kurser i alt fra spiludvikling til opstart af virksomhed.
Med en alsidig række af arrangementer og kurser åbnes dørene for hobbyister, lokale erhvervsdrivende og
studerende fra fx Syddansk Universitet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Ligesom der også er
samarbejde med SDU på strategisk niveau og naturlige overlapninger til relevante foreninger som fx Odense Filmværksted. Den Fynske Spilfabrik er derfor på kort tid blevet et helt unikt samlingspunkt for alle dele af
spilbranchen på Fyn.

Effekt
Den Fynske Spilfabrik har ansat en daglig leder
til at drive fabrikken. I iværksættermiljøet er der 6
virksomheder, som tilsammen tæller 13 ansatte.
Spilfabrikken udbyder mange forskellige events og
tillige en lang række kurser og workshops, herunder
kurser i programmering, i manuskriptudvikling og
i tegning. Der er netværksarrangementer som ‘fyraftensfif’ og spillefaglige arrangementer med højt
deltagerantal. Endelig er der mange sociale tiltag,
som fx brætspilsaftener.

Boltinggard
Filmcentrum
Filmstudie, Danmarks
Kostumemuseum, Supersonic

LAG SØM

ANSØGER:
Boltinggaard Gods og SuperSonic
SAMLET PROJEKTSUM:
3.986.490 kr. - 3 projekter
LAG BEVILLING:
1.000.000 kr.
ORDNING:
Fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Projektformål og indhold
Det smukke gods Boltinggaard er blevet omdrejningspunkt for filmproduktion på Fyn, og det har udviklet herregården til et centralt sted for formidling af film og TV. Filmbranchen efterspørger faciliteter, hvor der er mulighed for
både at kunne bo, filme og efterbearbejde. Det imødekommes her. I fire år har håndværkerne haft fast arbejde på
det midtfynske gods og forvandlet de gamle ladebygninger til en central base for det danske filmmiljø. En realisering der blev muliggjort igennem medfinansiering af Realdanias kampagne Fremtidens Herregård og LAG SØM.
LAG har specifikt støttet tre projekter: et 350 m² stort filmstudie med tilhørende produktionsfaciliteter, et kostumeværksted/museum, hvor Thomas Sjølander broderer kostumer til internationale film- og teaterproduktioner, en
mixe- og gradebiograf samt et foleystudie, hvor Supersonic Fyn udfører efterbehandling af produktionerne. Det er
tilmed det eneste lydstudie udenfor København, der tilbyder lydredigering med Dolby-Atmos.
Ud over de filmtekniske faciliteter råder Boltinggaard over 27 værelser, hvor filmhold kan bo og
arbejde sammen i helt ekstraordinære omgivelser, når der optages film på Fyn.

Effekt
Boltinggaard Film har formået at trække flere virksomheder til. Udover de nævnte er produktionsselskabet Zentropa Fyn samt MAAN Rental, der udlejer kameraudstyr, også blevet en del
af filmmiljøet på godset. De har alle været medvirkende til at skabe arbejdspladser, således
forventer fx Supersonic at skabe op mod to arbejdspladser. Samlet har projektet på under 2 år
resulteret i mere end 11 film- og tvproduktioner.
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LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Stald Sepi
SAMLET PROJEKTSUM:
1.272.000 kr.
LAG BEVILLING:
611.000 kr.
ORDNING:
Fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Stald Sepi

Projektformål og indhold
Stald Sepi er en professionel trænings- og salgssstald for islandske heste drevet af Sys Pilegaard. Sys er erfaren
international eliterytter inden for islænderridning, og hun har med etableringen af Stald Sepi i 2012 som omrejsende instruktør og træner skabt sig et stort netværk af kunder og samarbejdspartnere i det meste af Europa.
Med støtte fra LAG MANK tilbyder Stald Sepi i samarbejde med Ditlevsdal Bisonfarm fra 2019 all inclusive pakker
for hesteentusiaster på elite- og hobbyniveau. Stald Sepi trækker træningsaktiviteterne hjem til Nordfyn i nyetablerede ridefaciliteter, og da Stald Sepi tilbyder træningslejre vil mange have brug for et sted at overnatte. Til det
formål passer Ditlevsdal Bisonfarms fire nyopførte præriehytter perfekt ind i konceptet. Ditlevsdal ligger tæt på
Stald Sepis træningsfaciliteter, og her kan kursisterne slappe af, spise og nyde de lækre omgivelser, når der ikke
trænes.

Effekt
Med Stald Sepis rideinstruktion på internationalt niveau og Ditlevsdals BisonFarm tilbud af unikke natur-, madog overnatningsoplevelser bliver der skabt en ny attraktiv pakke inden for nicheturisme. Kombinationen er ideel,
idet hestetræning for en stor dels vedkommende forgår i årets kolde måneder, mens konkurrencerne løber henover sommeren. Dermed bidrager det nye udbud af komplette trænings- og rideophold til at udfylde vinterens
overskydende overnatningskapacitet, hvorved de sæsonbetonede arbejdspladser konverteres til helårsjobs.

Tejnefiskeri
efter sorthummer

LAG / FLAG MANK

ANSØGER:
Rederiet Albatros A/S
SAMLET PROJEKTSUM:
376.000 kr.
FLAG BEVILLING:
188.000 kr.
ORDNING:
Fremme job og vækstskabende
erhvervsudvikling inden for den
maritime økonomi

Projektformål og indhold
Hummerfiskeri vinder frem i disse år. Forekomsterne af sorthummer er i fremgang i den sydlige del af Kattegat, og
det forlyder, at der er fanget hummer så langt mod syd som Sprogø.
Den øgede mængde hummer, de gode priser kombineret med dårlige fremtidsudsigter for torskefiskeriet har medført, at kertemindefiskerne Søren og Henrik Clausen har valgt at satse 100 % på fangst af hummer med tejner fra
den gamle fisketrawler O92.
At håndtere tejner ene mand på en kutter kræver andet grej og anden indretning, end da kutteren fungerede som
trawler. Med støtte fra hav og fiskeriudviklingsmidlerne (FLAG) var O92 i vinteren 2018 igennem en større ombygning, hvor der blev monteret slisker og styrepult på dækket, og med indkøbet af 150 tejner var skibet klar til at stævne ud som den første kutter i de indre danske farvande, der er dedikeret til tejnfiskeri efter sorthummer. Første sæson
ses som et prøveår, men resultaterne har været så gode, at der nu investeres yderligere i kutter og fangstredskaber.

Effekt
Afsætningen af fangsten er et kapitel for sig, for her satser Søren
og Henrik Clausen på at sælge en stor del af fangsten direkte til
forbrugerne via de sociale medier. Hummeren er en luksusspise,
og vi kan se inden for markedet af kvalitetsfødevarer, at med den
rette synlighed, kører forbrugerne gerne efter de gode produkter.
Og så får de får en god oplevelse med i prisen, fortæller skipper
Søren Clausen. Med projektet fastholdes kutteren som erhvervsaktiv i Kerteminde Havn.
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LAG SØM

ANSØGER:
Foreningen Korinth Kro
SAMLET PROJEKTSUM:
1.524.223 kr. - 2 projekter
LAG BEVILLING:
700.000 kr. - 2 projekter
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Korinth Kro

Projektformål og indhold
Foreningen Korinth Kro vil renovere og puste nyt liv i Korinth Kro, der har stået tom i godt et årti. Man vil renovere
bygningerne og gentænke kroen som et moderne Korinth Outdoor Hostel med cykelværksted og cykelhotel, udendørs hængekøjehus, udekøkken, vildmarksbad, bålplads og plads til hesten på stedets eget høhotel. Korinth Outdoor Hostel vil tilbyde overnatning i pæne, enkle værelser og udleje lokaler til fest, foreningsbrug, møder og kurser.
Nærheden til naturskønt område og mange forbipasserende turister fremhæves.
Hele projektet er omfattende, derfor er det opdelt i mindre delprojekter, hvor LAG SØM har støttet to; istandsættelsen
af et anneks, hvor der indrettes værelser, hvis udlejningsindtægt skal supplere renoveringen af hovedbygningen
samt en borgersal. Når projektet er gennemført, er der skabt 72 sovepladser og
lokaler til møde- og kulturvirksomhed. Der har været stor opmærksomhed om
arbejdet. Mange frivillige og flere af byens håndværkere og erhvervsdrivende
giver en hånd med. Foreningen har over 300 kontingentbetalende medlemmer
og 1400 følgere på Facebook. Realdanias Underværker støtter også projektet.

Effekt
Foreningen Korinth Kro er stadig i gang med at renovere. Pt. arbejder 30 frivillige på forskellige projekter, nogle med håndværksopgaver, administrativt og
andre med kulturelle tiltag. Foreningen har gennem de sidste par år afholdt
forskellige arrangementer og haft over 500 besøgende i de ellers forladte bygninger. Udover hotel, kulturtilbud og nye faciliteter til lokale borgere og turister,
forventes ansat 1 person til at drive stedet.

Ådalscenen

LAG SØM

ANSØGER:
Gislev Lokalråd
SAMLET PROJEKTSUM:
1.763.466 kr.
LAG BEVILLING:
400.000 kr.
ORDNING:
Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Projektformål og indhold
Gislev Børneskov blev etableret for 20 år siden som undervisningsskov af børn fra daginstitutioner og skoleelever i
kommunen. Området blev beplantet med 52 forskellige typiske danske træsorter. Siden voksede skoven til, men er
nu udtyndet ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og det har givet plads til en mere tidssvarende og hensigtsmæssig
udnyttelse af den centrale placering i byen. I samarbejde med kommunen og en landskabsarkitekt udarbejdede
byens borgere en helhedsplan for området og med den har man skabt et fyrtårn, der er blevet et symbol for, hvad
fællesskabet kan.
Der er etableret en fantastisk scene og et madpakkehus, som er bygget op omkring et udsigtstårn, der er en del af
et vindmølletårn, og det står nu som et vartegn for byen. Gennem årene har der været mange forskellige arrangementer i skoven, fx har Gislev Musik Festival tiltrukket mere end 2000 gæster og omkring 40 lokale bands, musikere
og kor. Og byens borgere har haft deres færden i Børneskoven. Nu har de fået meget flotte faciliteter.

Effekt
Ådalscenen blev indviet den 18. august 2018 ved en stor folkefest, hvor gæster fra nær og fjern strømmede til. I løbet
af dagen kiggede godt 1000 mennesker forbi til indvielsen af scenen, der havde været 4 år undervejs. Og der forventes masser af liv omkring scenen fremadrettet. Programmet for 2019 er ved at falde på plads, og der venter store
og stærke oplevelser, lover gruppen bag.
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LAG Halsnæs-Gribskov

LAG Struer-Holsterbro

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Sydsjælland

LAG / FLAG Djursland

Landudvikling Slagelse

LAG Randers-Favrskov

Udvikling Stevns

LAG Odder-Hedensted

LAG Lolland-Falster

LAG Ikast-Brande

LAG / FLAG Bornholm

LAG / FLAG Thy-Mors

LAG / FLAG MANK

LAG Skive-Viborg

LAG SØM

LAG NORD

LAG LLSÆ

LAG Jammerbugten-Vesthimmerland

LAG Haderslev-Tønder

LAG Himmerland

LAG Vejen-Billund

LAG / FLAG Småøerne

LAG Sønderborg-Aabenraa
LAG Fanø-Varde

Den Europæiske Union.
De Europæiske Strukturog Investeringsfonde.

Hvad er LAG og FLAG?
Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er de to EU-programmer, der ligger til grund
for arbejdet i de lokale aktionsgrupper. Med Landdistriktsprogrammet ønsker EU at skabe nye arbejdspladser og
attraktive levevilkår i landdistrikterne, mens Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet rummer ambitionen om bæredygtig udvikling af fiskeriområderne.
De lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene
ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Der er 26 lokale aktionsgrupper (LAG) under det
danske Landdistriktsprogram og 10 fiskeriaktionsgrupper (FLAG) under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet,
hvoraf de 7 er integreret med lokalområdets LAGer. Programmet er tilrettelagt i perioder. Vi er i de sidste år af programperioden, der løber fra 2014-2020.
De lokale aktionsgrupper er organiseret som foreninger, og tegnes af bestyrelsen, der består af ca. 2/3 folkevalgte
borgere og 1/3 politisk udpegede repræsentanter fra kommuner og regioner. Til deres arbejde får de stillet midler
til rådighed fra den danske stat og EU. Med pengene følger muligheden for, at borgere, virksomheder og foreninger
kan engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. De lokale aktionsgrupper bestemmer, hvad pengene
skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud inden for de af EU udstukne rammer.
De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEADER-metoden. Den sikrer, at lokale borgere har indflydelse på udviklingen og skaber sammenhæng mellem de mange lokale udviklingstiltag. Desuden er et af målene at overføre viden
og erfaringer mellem landdistrikterne og fiskeriområderne – både nationalt og internationalt gennem netværk og
fælles projekter.

Læs mere om LAG og FLAG på
www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper
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Læs mere om LAG og FLAG på
www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper

