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Resumé
LAG MANK dækker området Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner.

Området er kendetegnet ved enestående natur- og kulturhistoriske ressourcer såsom det varierede
kystlandskab, fjorde og nor, bakkede landskaber med gammel skov og de store sletter, der er rygraden
i det fynske landbrug, som gennem tiden er blevet kendt som fynske køkkenhave. Natur- og
fødevareoplevelser er tidens største trækplastre; det gælder såvel turister, der vil bruge ferien på at
dyrke deres interesser, som folk, der søger et nyt sted at bosætte sig.

Vision:
LAG MANK dækker Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner - her er det godt at bo,
virke og gæste.
Foreningen vil arbejde på dets vision ved at fokusere på følgende temaer:


Styrkelses af lokalproducerede fødevarer



Udvikling af attraktive naturoplevelser



Udvikling af nye bosætningsinitiativer



Udvikling af den maritime økonomi (FLAG Kerteminde)

LAG MANK har stort fokus på at udvikle tematisk og/eller geografisk sammenhængende projekter,
som sikrer synergiskabende aktiviteter – gerne på tværs af temaerne. Dette gælder for såvel
naturturisme og friluftsliv som fødevareoplevelser og nye bosætningsinitiativer. LAG MANK
forventer et samlet årligt projektbudget på ca. 5. mio. kr.

smagogoplev.dk
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A. Navn og adresse
A1 Navn på den lokale aktionsgruppe
LAG Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK)

A2 Den lokale aktionsgruppes adresse
c/o Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9, 5610 Assens

A3 Aktionsgruppens mailadresse
aktivcarsten@petersen.mail.dk

A4 Aktionsgruppens telefonnummer
21 24 51 96

B. Kontaktperson
B1 Formand
Carsten Petersen

B2 Formandens adresse
Johan Rantzaus Vej 9, 5610 Assens

B3 Telefonnummer
21 24 51 96

B4 E-mail
aktivcarsten@petersen.mail.dk
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C. Bilag
LAG proces 2014
1. Medlemmers godkendelse af udviklingsstrategi. Referat fra medlemsmøde
2. Godkendelse fra Middelfart Kommune
3. Godkendelse fra Assens Kommune
4. Godkendelse fra Nordfyns Kommune
5. Godkendelse fra Kerteminde Kommune
6. Godkendelse fra Region Syddanmark
FLAG proces 2015
1. Referat af ordinær generalforsamling 2016 (medlemmernes godkendelse af strategi)
2. Godkendelse Kerteminde Kommune
3. Godkendelse Region Syddanmark

gaardbutikken.dk
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D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien
Strategiarbejdet har været opdelt i to faser. Første fase fandt sted i efteråret 2014, hvor strategien for
landdistriktsindsatsen blev formuleret. I foråret 2016 blev LAG MANK godkendt som integreret
aktionsgruppe, hvorefter bestyrelsen i fase to integrerede målsætningerne for Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet gældende for Kerteminde kommune.
I forbindelse med integration af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er de kvantitative
målsætninger under Landdistriktsprogrammet ligeledes ændret. Dette er sket som konsekvens af de
besluttede besparelser for programmet gældende fra primo 2017.

Fase 1. Strategi under Landdistriktsprogrammet
LAG MANK har i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien rådført sig med og samlet
inspiration fra interesseorganisationer, borgere og relevante forskningsinstitutioner, ligesom
bestyrelsen har haft fokus på at søge inspiration fra andre steder i landet.

LAG Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK) blev stiftet d. 9. september 2014 på en
generalforsamling med 39 fremmødte. Umiddelbart herefter gik bestyrelsen i gang med formulering
af Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet 2014-2020 og udarbejdelse af Udviklingsstrategi for LAG MANK under
landdistriktsprogrammet 2014-2020.

I forbindelse med den stiftende generalforsamling påbegyndte bestyrelse og medlemmer drøftelsen
af fremtidige temaer for LAG MANKs arbejde. Den nyudnævnte formand Carsten Petersen
opfordrede på mødet og dagene efter i den lokale presse alle til at biddrage med input til den
kommende udviklingsstrategi.

Herefter har processen set ud som følger:


Bestyrelsesmøde d. 17. september. Gæsteoplæg af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter
vedr. udarbejdelse af udviklingsstrategi. Planlægning af udbud på konsulentbistand.



Bestyrelsesmøde d. 22. september. Valg af AOF Østfyn ved Anders Holmskov og Dorthe
Toudal Simonsen som konsulenter ud fra to modtagne tilbud. Brainstorm over kommende
temaer i forbindelse med Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget lokal
aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet 2014-2020.
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Bestyrelsesmøde d. 29. september. Godkendelse af Ansøgning om godkendelse som
tilskudsberettiget

lokal

aktionsgruppe

under

landdistriktsprogrammet

2014-2020.

Udarbejdelse af procesplan for udarbejdelse af udviklingsstrategi.


Bestyrelsesmøde d. 9.oktober. Gæsteoplæg af Kristian Kyed, formand for Smagen af Fyn.
Drøftelse af fødevareproduktion og oplevelser som tema



Bestyrelsesmøde d. 20. oktober. Rundvisning på Kerteminde nye jollehavn og gæsteoplæg
ved Rico Boye Jensen, Naturturisme I/S. Drøftelse af natur- og friluftsliv som tema.



Bestyrelsesmøde d. 4. november. Oplæg ved Lektor Pia Heike Johansen, Center for
Landdistriktsforskning, SDU vedr. bosætning i landdistrikter. Drøftelse af temaer for
bosætningsstrategi.



Bestyrelsesmøde d. 12. november. Gennemgang af udkast til strategi, herunder fastlæggelse
af vision, temaer og aktiviteter.



D. 19. november. Endelig bestyrelsesgodkendelse af udviklingsstrategien (online)



Medlemsmøde d. 26. november. Drøftelse og godkendelse af udviklingsstrategi, samt oplæg
om oplevelsesøkonomi i praksis ved Svend Brodersen, Gram Slot.



D. 27. november - 14. december. Godkendelse af Udviklingsstrategi i Middelfart, Assens,
Nordfyns og Kerteminde Kommuner samt Region Syddanmark.



15. december. Indsendelse af Udviklingsstrategi til godkendelse ved det af Ministeriet for By
Bolig og Landdistrikter nedsatte bedømmelsesudvalg.

LAG MANK etablerede umiddelbart efter den stiftende generalforsamling en facebookside og en
facebookgruppe, og har allerede nu oparbejdet ca. 100 følgere. Bestyrelsen har benyttet Facebook,
elektroniske nyhedsbreve og pressemeddelelser og senest annoncering i forbindelse med
medlemsmødet d. 26. november til at fremme budskabet om, at en ny lokal aktionsgruppe er etableret
samt efterlysning af inspiration til temaer for programperioden 2014 -2020. Bestyrelsen har i alt
modtaget tre forslag til temaer, som i mere eller mindre grad er indarbejdet i udviklingsstrategien.

Fase 2. Udarbejdelse af integreret strategi
LAG MANKs bestyrelse drøftede og besluttede i vinteren 2015, at såfremt der lokalt i Kerteminde
kommune var interesse for det, ville foreningen tilbyde at udarbejde en integreret strategi for
Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.
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I foråret 2015 samarbejdede LAG MANK med MBBL om organiseringen af et lokalt
informationsmøde vedrørende etablering af en FLAG eller (F)LAG i Kerteminde kommune. På
informationsmødet blev mulighederne for organisering drøftet blandt de fremmødte. Der var enighed
om, at tilskudsprogrammet skulle udnyttes, og der ikke umiddelbart var interesse for etablering af
selvstændig FLAG.

LAG

MANKs

bestyrelse

nedsatte

i

efteråret

2015

en

arbejdsgruppe

bestående

af

bestyrelsesmedlemmer bosat i Kerteminde kommune, samt formanden for LAG MANK. Det blev
besluttet,

at

arbejdsgruppen

skulle

fungere

som

primær

aktør

i

udarbejdelsen

af

fiskeriudviklingsstrategien med henblik på at sikre lokal forankring. I arbejdsgruppen sidder allerede
en erhvervsrepræsentant med baggrund i produktion og forædling af fiskeriprodukter.

LAG MANK afholdt informationsmøde og ekstraordinær generalforsamling d. 19.1.2016 i Fiskernes
Hus i Kerteminde. Indkaldelsen blev annonceret i Fyens Stiftstidende d. 4.1.2015 og genindrykket i
Kerteminde Ugeavis d. 12.1 med henblik på at synliggøre initiativet. Yderligere blev der via LAG
MANKs facebookside gjort opmærksom på informationsmøde og generalforsamling.

På informationsmødet orienterede Anders Holmskov, Holmskov Consult og koordinator i LAG
MANK, om mulighederne for lokalstyret udvikling. Herefter blev det besluttet:
1. At man ikke ville søge samarbejde med andre udpegede hav- og fiskeriudviklingsområder
2. at man ville ansøge Erhvervsministeriet om udvidelse af LAG MANK til integreret land- og
hav-/fiskeriaktionsgruppe
På den efterfølgende generalforsamling blev det besluttet at:
1. udvide aktionsgruppens aktiviteter til også at omfatte aktiviteter under hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet.
2. ændre aktionsgruppens vedtægter til også at omfatte aktiviteter under hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet.
3. ændre bestyrelsens sammensætning til også at omfatte repræsentation af interesser fra
fiskeriområdet.
Idet der i LAG MANKs bestyrelse allerede sidder repræsentation af interesser fra fiskeriområdet,
blev der ikke foretaget en valghandling.
Efterfølgende har arbejdsgruppen afholdt to åbne møder med henblik på at få skitseret
problemstillinger og potentialer i fiskerierhvervet og andre erhverv med maritim tilknytning. På
møderne deltog repræsentanter for fiskerierhvervet og tilknyttede erhverv.
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Efterfølgende er den integrerede udviklingsstrategi godkendt i Region Syddanmark og Kerteminde
Kommune.

I

det

der

ikke

er

foretaget

andre

ændringer

i

målsætningerne

under

landdistriktsprogrammet end tilpasning af budgetter og kvantitative måltal jf. Erhvervsstyrelsen
spareplan gældende fra 2017, er strategien ikke sendt til godkendelse i Assens, Middelfart og
Nordfyns Kommuner.

På LAG MANKs ordinære generalforsamling d. 29.3.2016 blev strategien præsenteret og godkendt
af medlemmerne.

indslevbryggeri.dk
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E. Analyse af området
Den lokale aktionsgruppe Middelfart Assens Nordfyn og Kerteminde (LAG MANK) er
hjemmehørende i Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner. Der tegner sig i
nedenstående socioøkonomisk analyse et billede af, at Assens og Nordfyns kommuner på mange
parametre falder forskelligt ud fra Kerteminde og Middelfart kommuner og regionsgennemsnittet.
Udfordringerne er således ikke ens for hele LAG MANKs område. Omvendt er det værd at notere, at
nedenstående analyse for en stor del leveres gennem talmateriale på overordnet kommuneniveau.
Dermed kommer nuancerne i de enkelte kommuner ikke helt til udtryk. Alle fire kommuner har
yderområder, hvor transporttiden, infrastrukturen, befolkningssammensætningen tager sig anderledes
ud end i kommunernes byområder.
De primære informationskilder til analysen er de fire kommuners kommuneplansstrategier,
Vækstforums Handlingsplan 2014-2015. Region Syddanmarks statiske områdeanalyser Kontur 2013
og supplerende dataudtræk fra Danmarks Statistik er også benyttet som kildemateriale. Derudover er
der gjort brug af diverse lokale strategier samt analyser fra bl.a. Visit Danmark og akademiske
institutioner.

E1 Fysiske rammer
Natur (inkl. udnyttelse, benyttelse)
”Set med europæiske øjne er Danmark i udpræget grad et kystland. Et land med utallige broer og
færger og en imponerende lang kystlinje i forhold til arealet. Et land med stolte vikingetraditioner, et
rigt fiskeri og en omfattende søfart. Men også et land med et frodigt landskab med nærmest – atter
set med europæiske øjne – haveagtig karakter. Danmark er om noget Haven ved Havet”1
LAG MANKs dækningsområde kan qua Fyns geografiske cirkelform beskrives som omkranset af
350 – 400 km kyststrækning mod Østersøen, Lillebælt, Kattegat, Odense Fjord, Kertinge Nor og
Storebælt, og mod midten ligger Odense Kommune, som Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner
grænser op til.
Det fynske landskab er et produkt af istidernes smeltevand og jordflytning. Der er bakkede områder
som f. eks. i det sydvestlige område, der støder op til Svanninge Bakker og i trekanten mellem byerne

1

Citat, Østfyns Museer: Haven ved havet: http://www.ostfynsmuseer.dk/om-os/haven-ved-havet/
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Morud, Tommerup, Gelsted. På Nordfyn flader området ud i et slettelandskab. De kulturhistoriske
aftryk på området kan ses som resultat af den fede fynske muld, der tidligt i historien medførte en
intensiv udnyttelse af jorden og deraf stor koncentration af herregårde og i datidens øjne stor
befolkningstæthed. Landsbyerne ligger
derfor tæt med ca. 3 km. afstand, og
sporene fra fortidens mange hegn og
stengærder

sætter

også

i

dag

et

karakteristisk aftryk i landskabet.
Den intensive udnyttelse af jorden har
medført, at store dele af LAG MANKs
område er landbrugsland. Naturværdier
findes fortrinsvis langs kysterne og i
skovområderne omkring det

bakkede

Højfyn.2
Kyststrækningen er meget varieret fra
lavvandsområder med fine sandstrande til
mere kuperede strækninger, hvor skovene
næsten strækker sig til de stenede
vandkanter. Man finder stadig en del gamle fiskerlejer langs kysten. Variationen strækker sig også
ud over vandkanten, hvor der findes såvel store lavvandsområder som dybe render tæt på kysten. De
forskellige naturtyper giver store muligheder for maritimt friluftsliv, fra dykning i Lillebælt over
kitesurfing ved Helnæs og Bogense til UV jagt ved Fyns Hoved. Kystfiskeriet er langs store dele af
kyststrækningen på et højt internationalt niveau.
Kysten og det umiddelbare bagland er kun delvist kommercielt udnyttet til f.eks. overnatning og
turistfaciliteter. De etablerede stiforløb langs kyststrækningen og længere inde i landet er sjældent
sammenhængende, men der arbejdes i dag på at skabe sammenhæng og udvikle støttepunkter med
henblik på et styrket fokus på naturturismen og beboeres behov for at bruge naturen. For såvel
stiforløb som støttefaciliteter gælder det, at områdets potentialer kan udnyttes meget bedre og for
såvel området som hele Fyn.

2

Johansen, Pia Heike: 68 Landsbyer 5 år efter, CLF Report 30/2014
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Interviews med tilflyttere fra målgruppen integrerende iværksættere i dele af LAG MANKs og andre
områder af Danmark viser, at naturværdier og adgang til disse prioriteres meget højt, når byboere ser
på bolig på landet.3 Sammenholdes det med, at Fyn og herunder LAG MANKs område er blevet set
og brandet som den fynske køkkenhave og tidligere det fynske bonde-landskab af de fynske malere
Fritz

Syberg

og

Peter

Hansen, har man ikke i
tilstrækkeligt

omfang

formået at udnytte naturens
herlighedsværdier til at opnå
de ønskede effekter i form af
øgede

turist-

og

bosætningsgevinster.

Kertemindes

kommune

Privatfoto

tilbyder tilflyttere og turister fantastiske naturoplevelser. Store dele af kommunen har meget kort til
vandet. Kommunes Østgrænse ligger ud til Storebælt og strækker sig op til indgangen til Kattegat på
Fyns Hoved. Odense Fjord er en markant nabo for beboerne fra Hindsholms nordspids og ned forbi
Munkebo. På tværs gennemskæres området af Kertinge Nors stille vand. Kerteminde har en unik
maritim status, idet kommunen er omringet af kyst, fjord og nor, der tilsammen udgør en kystlinje på
154 km.
Mange turister gæster kommunen - fx Hindsholm. Områdets identitet henvender sig til naturelskere
og børnefamilier. ”Hindsholm er stilhed, eftertænksomhed, strand, skov, strandenge, fugleliv, små
krogede veje, udsigter. Derfor egner Hindsholm sig særligt til lystfiskeren, badegæsten, livsnyderen,
familien,

cykelturisten,

den

vandrende,

drageflyveren,

surferen,

kajakroeren,

den

kunstinteresserede”4. At det er naturen og roen, man kommer efter, bekræftes af Fynshoved Camping,

3

Tanvig 2012, s. 6. ”Den integrerende iværksættertype integrerer erhvervsfunktionen såvel mentalt som funktionelt i

hverdagslivet. Typisk vælger den integrerede iværksætter stedet for bosætning ud fra områdets herlighedsværdier, hvor
naturen spiller en stor rolle. Derefter startes virksomhed op på adressen, fortrinsvis inden for avanceret service. Den
integrerede iværksætter har typisk en lang videregående uddannelse og vælger at engagere sig i lokalområdets liv og
udvikling.”
4

Citat: Fra hjemmesiden www.dalbyfyn.dk
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der nævner, at de især gæstes af lystfiskere fra mange forskellige lande – også i skuldersæsonen5. I
Kertemindes brand som Haven ved Havet er lystfiskere en vigtig målgruppe, således arbejder man
bl.a. med ’Lystfisker de luxe´-concepter.

Events såsom Fjordens Dag i september har en bred målgruppe. Man skønner, at mellem 35-40.000
deltager i arrangementerne6.

Kerteminde Kommune har fire Natura 2000-områder, hvoraf de tre vedrører områder, der inkluderer
kysten og fjorden7. Det er:




Fynshoved, Lillegrund og Lillestrand, habitatområde H91
Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø, habitatområde H93
Odense Fjord, der hører ind under det europæiske Natura 2000 beskyttelsesprogram og de
to sidste også under EF-Fuglebeskyttelsesprogram, habitatområde H94.

Fynshoved er med omkring 100.000 besøgende om året et af de vigtigste besøgsområder for lokale,
danske og udenlandske turister i kommunen8. Den marine målsætning for området er at sikre en god
vandkvalitet og en rig bundvegetation og fauna.9

Langt den største del af Natura 2000 området ved Odense Fjord består af vand. Området dækker over
4136 ha hav og 912 ha land10. Inder- og yderfjord er lavvandede, og en smal sejlrende vedligeholdes
af Odense Havn, så skibene kan sejle ud gennem fjorden. Sejlrendens vedligeholdelse har skabt flere
småøer i fjorden. Omkring 25 små holme ligger i fjorden, hvor to er beboede.

5

Poulsen, Tommy Søndergaard m.fl. ”Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme”, april 2014, side 30

6

http://www.fjordensdag.dk/om-os/

7

Kerteminde Kommune: http://www.kerteminde.dk/For-borgere/Milj%C3%B8-og-teknik/Natur/Natura-2000/Natura-

2000-handleplaner.aspx
8

http://www.kerteminde.dk/For-borgere/Milj%C3%B8-og-teknik/Natur/Natura-2000/Natura-2000-

omr%C3%A5der/Fynshoved--Lillegrund-og-Lillestrand.aspx
9

Kerteminde Kommune og Naturstyrelsen: ”Natura 2000-handleplan for Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand”, 2012

(pdf)
10

Nordfyn, Kerteminde og Odense kommuner samt Naturstyrelsen: ”Forslag til Natura 2000-handleplan for Natura
2000 område 110, Odense Fjord”, side 9, 2012
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E2 Infrastruktur
Transportforhold
DI laver årlige erhvervsklimamålinger via spørgeskemaundersøgelser blandt lokale virksomheder.
For LAG MANKs område gælder det, at i kategorien infrastruktur og transport (herunder vejnet og
kvalitet af offentlig transport) rangeres Nordfyn som nr. 72, Assens som nr. 78, Middelfart som nr.
59 og Kerteminde som nr. 22 blandt landets 98 kommuner.11 Bortset fra Kerteminde Kommune, der
er geografisk privilegeret ved en meget høj koncentration af kommunens virksomheder og befolkning
i de tre hovedbyer Langeskov, Munkebo og Kerteminde, der alle
ligger tæt på Odense og motorvejsnettet, kan det konstateres, at
området ligger i den dårligste halvdel af landets kommuner. 65 %
af Kerteminde kommunes indbyggere bor i kommunes tre største
byer. For Assens, Middelfart og Nordfyns kommuner er tallene
henholdsvis 30 %, 59 % og 40 %.12
Glamsbjerg

er

den

by

i

området,

der

rummer

flest

uddannelsestilbud (merkantile og gymnasiale). Derudover findes
der gymnasiale uddannelsestilbud i Middelfart og Søndersø. Store
områder på Nord- og Vestfyn samt Hindsholm ligger så langt fra
de erhvervsfaglige uddannelser, at transporttiden overstiger 90
minutter.
En velfungerende infrastruktur herunder god offentlig transport er selvsagt en større udfordring for
de kommuner, hvor befolkning og erhverv er spredt over et stort område. En god infrastruktur er
vigtig for virksomhedernes evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft samt let adgang til skole og
fritidsaktiviteter. Derfor vil de nuværende infrastrukturelle forhold i visse dele af LAG MANK være
en barriere for ønsket om at tiltrække nye borgere til området.
Fra 2015 genetableredes der efter mange års lokalt og kommunalt benarbejde et togstop i Langeskov,
og Assens kommune har som målsætning at få opklassificeret Aarup Station til intercity-station. En
opgradering af Aarup Station vil som i tilfældet med etableringen af Langeskov Station forbedre
pendlermulighederne for en del af LAG MANKs område. Afstanden fra Nordfyns kommunes
hovedbyer til omkringliggende intercitystationer vurderes til at være for lang til pendling.

11

Dansk Industri, Lokalt erhvervsklima 2014
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Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk
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”Motorvejen, en moderne dybvandshavn, en fiskerihavn og en marina er store aktiver for erhverv,
turisme og borgere, og de giver kommunen nogle helt særlige udviklingsmuligheder.”13
Sådan lyder det, når Kerteminde Kommunes italesættelser sin infrastruktur. Og det er da også fra
Kerteminde by, at der er gode muligheder for at komme til og fra byen. Straks værre er det for det
nordlige Hindsholm, hvorfra de infrastrukturelle vanskeligheder bliver større. Herfra er der langt til
alting.
Kommunen har tre centerbyer:


Munkebo, der ligger ved Odense Fjord, har et godt afsæt for søtransporten. Området er
velegnet til virksomheder, der har cargo og andre logistiktunge varer. Samtidig er området
blevet yderligere styrket med adgangen for modulvogntog fra motorvejen.



Langeskov er erhvervsområderne placeret tæt ved motorvejen. Langeskov Station må
forventes at resultere i positiv effekt, så snart en effektiv køreplan fungerer pålideligt.



Kerteminde er Fyns 7. største by. Det er den gamle købstad, der stadig har et bredt udvalg af
detailbutikker. Den er især karakteriseret af at være den fynske maritime hovedby, og derfor
også et tiltrækningsplaster for turismen.

Den offentlige transport er udpræget af busselskabet Fynbus. Der er fire regionale ruter, hvor tre har
Kerteminde by som busstop og lokale ruter. Da Kerteminde ikke har handelsskole eller gymnasium i
kommunen, er der transportmuligheder til uddannelsesinstitutionerne i Odense og Nyborg.
Den digitale infrastruktur
Den digitale infrastruktur på Fyn har længe hørt til blandt landets dårligste. Mobildækningen er
mange steder i landområderne meget dårlig, og kun 3 ud af 10 indbyggere har adgang til fibernet i
modsætning til Sønderjylland, hvor 7/10 har fibernetadgang (2013).14 For LAG MANKs område
gælder det endvidere, at det ligger i den lavere ende på Fyn, hvor Svendborg kommune rangerer
højest. Der er såvel på kommunalt plan som i Region Syddanmark stort fokus på bredbånds- og
mobildækningsproblematikken, og der er tegn på, at udviklingen går den rigtige vej mod en forbedret
infrastruktur for store dele af området. Den manglende digitale infrastruktur forhindrer dog mange
typer virksomheder i at slå sig ned i landdistrikterne, ligesom fuld udnyttelse af digitale
informationsstrømme er et stadig vigtigere parameter i familiers valg af bolig.

13

Kerteminde Kommunes Erhvervspolitik 2012

14

Fyens Stiftstidende, 29.10.2014, Fyn er et bredbånds-uland
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Energi Fyn kræver en høj tilslutningsfrekvens i de områder, hvor man anlægger fiberforbindelser.
Det har medført, at stadig flere lokalråd og borgergrupper aktivt deltager i lokale kampagner for
opbakning til udrulning af fibernet. Strategien har givet positive resultater flere steder og kan derfor
ses som et eksempel til efterfølgelse i områder med dårlig internetforbindelse.
Energi
Assens

kommune

blev

i

2009

klimakommune

og

samarbejder

nu

med

Danmarks

Naturfredningsforening om i første i omgang at reducere energiforbruget for siden at blive CO2
neutral på den kommunale drift og endelig fra 2042 at være en CO2 neutral geografisk enhed. De tre
andre kommuner har vedtaget lignende energipolitikker med henblik på at biddrage til den nationale
målsætning for omlægning til bæredygtige energiformer. For alle kommuner gælder det, at
energibesparelser og deraf forbedring af de kommunale driftsøkonomier spiller en væsentlig rolle i
valget af indsatser inden for energipolitikken.
I Region Syddanmark står virksomheder, der arbejder med bæredygtig energi, stærkt. På
regionsniveau satser man på bæredygtig energi inden for energieffektivisering- og offshore (alternativ
såvel som konventionel energi) som én af tre fremtidige vækstområder.15 Flere virksomheder i LAG
MANKs område arbejder med energieffektivisering og offshoreteknologi som fx Exhausto og Ib
Andresen i Langeskov, og der er etableret testcenter for havvindmøller i Industripark Lindø.
Markedet inden for bæredygtig energi har en høj grad af internationalisering. Den syddanske
erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder har derfor en ressource- og
kompetencemæssig udfordring med hensyn til opdyrkning af nye forretningsområder og salgskanaler
på et globalt marked.16

smagogoplev.dk

15

Syddansk Vækstforum, Strategi 2012-2020. De to andre hovedområder er oplevelsesøkonomi og kreative erhverv

samt sundheds- og velfærdsinnovation.
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E3 Befolkningssammensætning
Befolkningstal og -udvikling
Kommunerne i LAG MANK har et samlet indbyggertal på 131.453 personer. Den største kommune
er Assens Kommune med et indbyggertal på 41.037. Herefter kommer Middelfart (37.685), Nordfyn
(29.066) og Kerteminde (23.665). Befolkningstætheden er i gennemsnit 89 indbyggere pr. km2, hvor
Nordfyn er den tyndest befolkede kommune og Middelfart den tættest befolkede.17
Befolkningstallet har været forholdsvist konstant i perioden 2008-2014 for i hvert fald 3 af
kommunerne. Bag det gemmer der sig en svagt stigende tendens i Middelfart og Kerteminde – begge
kommuner, Middelfart størst med godt 1 %. Befolkningstilvæksten er derimod negativ i de to øvrige
kommuner, Nordfyn med 1,4 % og mest markant for Assens med et fald i indbyggere på 2,42 %. Til
sammenligning er Odense vokset med 8.865 personer, svarende til 3,4 %.

Figur 1: Befolkningstal efter område og tid18
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Region Syddanmark, Kontur 2013 for Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner
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Tendenserne vil fortsætte i perioden frem mod 2030. I Assens og Nordfyns kommuner forventes der
befolkningstilbagegang i hele prognoseperioden, igen mest markant for Assens, der taber et par
tusinde borgere, forventeligt flest i årene frem mod 2020. For de øvrige er der tale om forholdsvise
konstante bevægelser, dog med fald til Nordfyn og igen vækst i både Middelfart og Kerteminde
kommuner i slutningen af perioden.

Figur 2, befolkningsfremskrivning 2014-202919
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Når det gælder flytninger trækker Odense og de store byer i nabokommunerne. For Middelfarts
vedkommende er det Odense og Fredericia der modtager 34 % af samtlige fraflyttere, men det er også
herfra, de fleste tilflyttere kommer.
Selv om man får folk til at flytte til kommunen, så er man ikke færdig med arbejdet. En undersøgelse
viser, at næsten 50 % af de tilflyttere, der flytter til et yderområde, flytter igen og op mod 25 % gør
det inden for det første år. Samme undersøgelse peger på, at der er stor sammenhæng mellem de
tilflyttere, der har fundet integrationen svær, og som ikke føler sig inkluderet i fælleskabet i
lokalområdet, og den gruppe, der vælger at fraflytte området igen.20
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Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk
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Statens Byggeforskningsinstitut, Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier, AUC, SBi 2010:52
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Aldersfordeling
Selvom der har været forskel i befolkningstilvæksten i de 4 kommuner, er der ligheder, når vi ser på
de enkelte aldersgrupper. Andelen af børn i alderen 0-9 år og de 20-39 årige er lille i alle 4 kommuner,
når man sammenligner med landsgennemsnittet, mest markant for de 20-29 årige. Det kunne indikere,
at mange unge tager væk, får sig en videregående uddannelse og vender ikke tilbage. Fraflytningen
bliver ikke erstattet af tilflyttere med tilsvarende uddannelsesniveau.
Lidt interessant er det, at andelen af de erhvervsaktive i Nordfyns kommune udgør 52,1 %, hvilket er
den højeste andel i hele Syddanmark. For de andre kommuners vedkommende er tallene lige over 50
%.
Overordnet kan man konkludere, at der i fremtiden forventes færre børnefamilier, færre i den
erhvervsaktive alder og markant flere ældre. Det gør sig gældende i alle 4 kommuner i LAG MANK
og tendensen vil forstærkes yderligere i perioden frem mod 2033. Igen rammes Assens og Nordfyn
hårdest. Den meget markante befolkningsvækst for gruppen 65+ er et faresignal, da det samtidigt
afspejler, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Forenklet kan man sige, at færre skal brødføde
flere.
Til sammenligning er det i regionen kun Odense som forventes at have befolkningsfremgang for
gruppen i den erhvervsaktive alder, jf. figur 4.
Figur 4: Udviklingen for befolkningen i alderen 16- 66 år i de syddanske kommuner i procent, 2013-2020.21
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Beskæftigelsesregion Syddanmark, Erhvervsstrukturen i Danmark, april 2014
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Uddannelsesniveau
Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøve ligger for Assens og Nordfyns kommuner
blandt de laveste i Region Syddanmark, mens Kerteminde og Middelfart ligger over såvel regionssom landsgennemsnittet. Ligeledes ligger andelen af de 25-64
årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse for
Assens og Nordfyns kommuner i den laveste halvdel af
kommunerne i Region Syddanmark. Kerteminde ligger lige
under regionsgennemsnittet, mens Middelfart er den eneste
kommune, der her ligger over landsgennemsnittet.22
Godt 70 % af de 25-64 årige har en erhvervskompetencegivende uddannelse i LAG MANK, hvor især Middelfart
Kommune skiller sig ud med en andel på 73,5 %.
Erhvervskompetencegivende

uddannelser

defineres

som

erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Manglende
erhvervsuddannelse

giver

statistisk

set

dårligere

produktivitet,

mindre

tilknytning

til

arbejdsmarkedet, mere sygdom etc., og dermed færre skatteindtægter samt større offentlige udgifter.
Set fra et samfundsmæssigt og lokalt perspektiv er der store gevinster at hente ved selv en mindre
vækst i antallet af borgere med en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Der er forskelle på de 4 kommuner, når man kigger på uddannelsesniveau. På de erhvervsfaglige
uddannelser scorer Nordfyns kommune højest med en andel på knapt 50 %, mens de øvrige
kommuner alle er omkring 45 % og det er noget over det fynske niveau på lige godt 40 %. Frafaldet
på de gymnasiale uddannelser er højst på Nordfyn med 13 %, mens de øvrige kommuner i LAG
MANK bevæger sig omkring regionsgennemsnittet på 11 %. Til sammenligning er
landsgennemsnittet 12 %. Når det gælder de erhvervsfaglige uddannelser vender billeder, her er det
Nordfyn, der har det laveste frafald med 35 % og Middelfart, der rammer landsgennemsnittet med 40
%. Tallene underbygger Nordfyns kommunes score som den erhvervsfaglige kommune.

Når det drejer sig om de lange videregående uddannelser har Middelfart den største andel med 7 %,
hvor Kerteminde og Assens bevæger sig omkring 5 %. På Nordfyn er det kun godt 4 %, der har en
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Nøgletal for uddannelse i det følgende afsnit er trukket fra Region Syddanmark, Kontur 2013, Fyn
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lang videregående uddannelse. Det samme billede tegner sig på de mellemlange videregående
uddannelser, hvor Middelfarts andel er højest med godt 17 % og Nordfyn med 13 %.
Indkomst
Nordfyn er den fattigste kommune målt på indkomst pr. indbygger, herefter kommer Assens,
Kerteminde og Middelfart. Middelfart ligger omkring landsgennemsnittet i indkomstniveau. For
indkomster over 500.000 kr. ligger Middelfart med 14 % blandt de 25-64 årige godt over regionens
samlede andel på knapt 10 %. Kerteminde er på niveau og de 2 sidste kommuner ligger under, når
det gælder de højeste lønninger.

Figur 5: Gennemsnitlig indkomst i alt efter område og tid23
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Ser man derimod på lavindkomstgrupper (defineret som personer, der har en samlet disponibel
indkomst på under 100.000 kr.), ligger alle kommuner i LAG MANK under både regions- og
landsgennemsnittet på henholdsvis 5,4 og 6 %. Kun Nordfyns Kommune er over 5 %.
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Konkluderende kan man sige, at kommunerne ligner hinanden meget i befolkningssammensætningen men med afvigelser i indkomstniveau, uddannelse og beskæftigelse. På et
kontinuum ligger Nordfyn dårligst og Middelfart bedst placeret.

E4 Erhvervsstruktur
LAG MANKs område er kendetegnet ved at have mange små og mellemstore virksomheder. En stor
del af de større virksomheder ligger placeret langs motorvej E45, mens erhvervsmulighederne i
områder længere væk fra den fynske hovedfærdselsåre er mere sparsomme. Der er dog også områder,
som klarer sig godt qua deres stedbundne ressourcer. Som eksempel kan nævnes Munkebo, der i
nogle år efter Lindøværftets lukning lå erhvervsmæssigt underdrejet, men nu er reetableret med mere
end 80 virksomheder, der beskæftiger mere end 1700 medarbejder på det gamle værftsområde.
Erhvervsudviklingen i LAG MANK og for Fyn som helhed har været nedadgående fra 2010-2012.
Finanskrisen i slutningen af nullerne slog hårdt, men der er givetvis andre mere strukturelle forhold,
så som den globale urbaniseringstendens og deraf flytning af arbejdspladser, som holder liv i den
negative spiral.
Middelfart Kommune orienterer sig på mange områder og særligt ift. erhvervslivet mod
Trekantsområdet, mens Assens, Nordfyn og Kerteminde er en del af Byregion Fyn og dermed også
det fynske erhvervsliv. Middelfart er den kommune, der har flest arbejdspladser pr. 100 indbyggere i
LAG MANK (2012). I adgangen til arbejdspladser er det også Middelfart, der scorer højst i antal
årsværk inden for en radius af 30 minutters og 60 minutters transporttid. De steder i LAG MANK,
der har længst til arbejdspladser er det nordøstlige af Nordfyn Kommune (Otterup og Hasmark) og
Hindsholm i Kerteminde Kommune.24
Kerteminde har den dårligste placering med hensyn til antallet af nyopstartede virksomheder, men til
gengæld overlever iværksætterne langt bedre her end på Nordfyn, der har den laveste overlevelsesrate
i LAG MANK.
I forhold til jobskabelse ligger Nordfyn lavest efterfulgt af Kerteminde, Assens og Middelfart, hvor
sidstnævnte ligger højest placeret. De nyeste tal tegner et billede af, at Nordfyn målt på kvalificeret
arbejdskraft og erhvervsvenlighed i de senere år har bevæget sig langt op i indekset til en 48 plads
blandt landets 98 kommuner.25
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Dansk Industri, Lokalt Erhvervsklima, 2014. Erhvervsvenlighed er her målt som virksomhedernes tilfredshed med

den kommunale service.
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Den offentlige sektor udgør den største branche i regionen med omkring 1/3 beskæftigede efterfulgt
af handel og transport med ¼ beskæftigede. Det svarer stort set til landsgennemsnittet, dog er der
flere beskæftigede indenfor industri i Syddanmark og færre inden for kommunikation end i resten af
landet.
Inden for fødevareområdet er den største beskæftigelsesmæssige andel af arbejdsstyrken i Assens og
Middelfart efterfulgt af Nordfyn og Kerteminde. På turismeområdet er det også Middelfart (7 %),
der har den højeste beskæftigelsesandel, efterfulgt af Kerteminde, Assens og Nordfyn (2,4 %).26
Middelfarts høje beskæftigelsesfrekvens skyldes
en stor satsning på erhvervsturisme.27
På

turistområdet

er

det

Kerteminde

Naturoplevelser af høj kvalitet
– skræddersyede pakketilbud

og

Middelfart, der scorer højst på antallet af
overnattende gæster. Overordnet er turismen
sæsonbestemt for en stor del af området og der
ligger et vækstpotentiale i at tiltrække flere
gæster i skuldersæsonen, herunder bør der
foretages en afvejning af, hvilke type turister, der
vil gavne samfundsøkonomien mest.28
Inden for turismeerhvervene er der generelt
beskæftiget mange med lavt kompetenceniveau
også sammenlignet med andre brancher. I
Syddanmark er 71 % ufaglærte, kun 4 % har en
mellem- eller lang videregående uddannelse. Til
sammenligning har hovedstaden 7 % af de
beskæftigede

indenfor

turisterhvervet

en

”Efter en lang dags lystfiskeri på havet er der
intet bedre end en god middag i lune og venlige
omgivelser, hvor du kan udveksle dagens
erfaringer med andre lystfiskere fra hele Europa.
Middagen giver samtidig mulighed for
selskabelighed på lodgen, et ritual som vore
gæster kan nyde uden at skulle tage tiden fra
dyrebare fisketimer. Derfor følger vore tider
lystfiskeriets sæsonudsving: i forårs- og
sommermånederne serverer vi middagen mellem
kl. 19.30 og kl. 21.30, her får du mulighed for at
fiske hele dagen, eller for de mest hårdføre
lystfiskere muligheden for at komme og spise og
herefter fortsætte lystfiskeriet i de lyse
sommeraftener.”
denmarkfishinglodge.com

videregående uddannelse. Syddansk Vækstforum
peger på, at produktiviteten inden for erhvervet er stagneret. 29 Man har ikke en tilstrækkelig andel i
den internationale vækst i turismeovernatninger og har ej heller fat i det voksende tyske marked. Der
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Modsat resten af LAG MANK ligger størstedelen af turistomsætningen i Middelfart inden for erhvervsturisme.

Visitdanmark, Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark, 2013
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Udvikling Fyn, Smuk sommer for fynsk turisme, pressemeddelelse, 17.9.2014
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er ringe tilfredshed med pris og desuden er kvalitets- og kompetenceniveauet lavt set i forhold til
andre brancher.
Der er gode vækstmuligheder inden for erhvervet, for hver million kroner i ekstra turismeforbrug er
effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,3 job. På landsplan er 120.000 beskæftiget inden for
erhvervet.
I LAG MANK ligger Kerteminde, Nordfyn og Assens sammen med Vejen og Ærø lavest i regionen,
når det gælder turismeforbrug.
Figur 7: Turismeforbruget i Region Syddanmark30

Hovedvægten af det nordøstfynske erhvervsliv er kendetegnet ved et stort antal små virksomheder
med relativt få ansatte. Med udgangspunkt i Kerteminde by, er der adgang til 89.000 arbejdspladser
inden for en afstand af 30 min.31
En del den lokale industri ligger som tidligere nævnt langs motorvej E20 centreret omkring
Langeskov, som sammen med Munkebo er udset til fremtidens vækstområde inden for industrien.
Selvom Munkebo og resten af kommunen fik et alvorligt knæk i 2008 forbindelse med lukningen af
Lindøværftet og en eksplosiv vækst i arbejdsløsheden, så er har de gode faciliteter på værftet medført
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en markant tilflytning af virksomheder og deraf arbejdspladser. I dag er området i vækst med mere
end 80 virksomheder, der beskæftiger over 1700 medarbejdere på det gamle værftsområde. Der tales
nu om at udvide faciliteterne, og Kerteminde Kommune har som vision, at Munkebo og det gamle
skibsværftsområde i fremtiden skal være en førende industriby for udvikling af bæredygtige
teknologier og viden med specielt fokus på det maritime erhverv32.
Således er det også især virksomheder etableret dels i Lindø Industripark, dels i nærområdet, der er
medlemmer i Fyns Maritime Klynge, 14 i alt fra Munkebo, som de eneste repræsentanter i
Kerteminde Kommune. Klyngen består pt. totalt af mere end 100 virksomheder, som fordeler sig over
hele Fyn og repræsenterer det maritime erhverv bredt, fx havne, værfter, service og
udstyrsproducenter

og

skal

fungere

som

et

professionelt

netværk

for

virksomheder,

uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører, der arbejder for at skabe videndeling og
innovation mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører inden for det
maritime erhverv på Fyn33
Historisk set har fiskerierhvervet været stort i Kerteminde med navnlig sildeeventyret i Storebælt i
begyndelsen af det 20. århundrede som et højdepunkt, mens vi de senere år har været vidne til en
voldsom stagnation. For andelen af beskæftigede inden for fiskerisektoren gælder det, at fiskeriet
udgør en beskeden del af den samlede beskæftigelse og at andelen er faldende. Yderligere er det værd
at bemærke, at den totale mængde landede fisk i Kerteminde er faldet fra 4600 tons i 2001 til 308
tons i 201334.

32

http://docplayer.dk/1251831-Kommuneplan-2013-2025-kerteminde-kommune-hovedstruktur.html

33

http://fynsmaritimeklynge.dk/

34

NaturErhverstyrelsen: http://naturerhverv.dk/index.php?id=3269
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Det kan med andre ord konstateres, at Kerteminde Havn som landingsplads i dag er ved at forsvinde.
De resterende kuttere i Kerteminde lander for en stor dels vedkommende deres fangster andre steder.
Den fisk, der i dag forarbejdes i Kerteminde, kommer sjældent fra de omkringliggende farvande.
Branchekode

2001

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

49

48

39

43

42

40

43

41

fiskeprodukter

23

26

34

30

30

30

28

26

Fiskeauktioner

3

0

0

0

0

0

0

0

Forarbejdning af fisk

109

103

53

55

54

45

61

37

I alt

184

177

126

128

126

115

132

104

Havfiskeri
Engroshandel med

Udvikling i beskæftigelsen fiskerierhvervet herunder forarbejdning og engrossalg Kerteminde
2001-2013

Fortsætter den negative udvikling med i samme tempo de næste 15 år, som vi har oplevet i de første
15 år af dette årtusinde, vil der ikke være en aktiv fiskerisektor af betydning i Kerteminde i 2030.
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Til gengæld rangerer lystbådehavnen højt og den ligger på top 10 over de mest besøgte havne på
havneguide.dk35. I Kerteminde arbejder man med kombinationsaktiviteter mellem lystbådehavnen og
fiskerihavnen. Selvom de to havne er adskilt, deles man om faciliteterne. Samtidig er antallet af
lystbåde steget, som medvirker til, at fiskerihavnen får lejeindtægter på lystsejlere der lægger til i
fiskerihavnen og bådeværftet, hvis kundegrundlag nu også er lystsejlere36.

Fødevareområdet er stort og specialiseret. Det tørre klima i Kerteminde - specielt på Hindsholm er velegnet til frugt og frøavl. Gastronomi og velestimerede restauranter er med til at højne
fødevareområdet, således kommunen forbindes med et positivt brand.

For detailbranchen er antallet af detailbutikker faldet. Der er en udfordring med at holde liv i
butikkerne, og her har flere butikker med et maritimt vareudbud på havnekajen været nødt til at dreje
nøglen om. Kommunen peger i sin erhvervspolitik selv på, at der er et behov for at have fokus på
detailbranchens udviklingsmuligheder i de eksisterende handelsmiljøer i de tre hovedbyer.
Et bud kunne fx være at etablere pop-up butikker i højsæsonen.

Navnlig turismen er en branche, som kommunen satser på med udvidelserne og forbedringerne i
havneområderne. Derudover er der væsentlige publikumstilbud på museums- og formidlingsområdet.
Overordnet er turismen sæsonbestemt og der ligger et vækstpotentiale i at tiltrække flere gæster i
skuldersæsonen, herunder bør der foretages en afvejning af, hvilke type turister, der vil gavne
samfundsøkonomien mest.
Kystturismen37 er i dansk sammenhæng den vigtigste ferieform, da den har størst økonomisk
betydning målt i antal overnatninger og omsætning. På kommunalt niveau har man arbejdet meget
omkring at gentænke den danske kystferie38 i nye konceptløsninger, forbedring af havnemiljøer og

35

Flid & Fakta, september 2015, p. 23

36

Fødevareerhverv: ”Behov og udviklingsmuligheder i de mindre danske fiskerihavne”, 2004.

http://wwww.netpublikationer.dk/DFFE/3337/index.htm
37

”Kystdanmark” defineres som Danmark eksklusiv Aarhus, Odense og Ålborg samt Københavns by og omegn.

Turisterne i Kystdanmark står for 62 % af turismeforbruget i Danmark og derved for en betragtelig del af turismen i
hele landet. Turismeforbruget er målt til 53.8 mia. kr., hvor turismeskabte jobs er målt til 71.500 årsværk. Danskere
udgør den største målgruppe på 62%, mens udenlandske står for 38%. Kilde: VisitDenmark.
38

VisitKerteminde deltager i det nationale EU-udviklingsprojekt ”Kystbyer i vækst - udvikling af stedbundne

turismekoncepter i danske kystferiebyer”.
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gode forhold for overnatning, hvor Kerteminde har et stort udbud af feriehuse og kapacitet på
campingpladserne. Kerteminde Kommune satser stærkt på ”Turguidning”, hvor flere fyrtårne såsom
Fjord & bælt, Hverringe Gods, Østfyns Museer og Nordisk Færgefart udbyder mange varierede
sejlture i bæltet og i fjordene. Der er endvidere stor tiltro til, at etableringen af golfbanen Great
Nothern lige uden for Kerteminde vil gøre Kerteminde interessant for nye turistgrupper

Hvor der hidtil har været meget fokus på det traditionelle ferieliv i sommerhusene og ved strandene,
skal der andre elementer ind, som kan styrke aktive og nye iscenesættelser af oplevelser. De politiske
aktører hæfter sig ved, at naturen rummer flere muligheder, end man i dag udnytter. Turister har stadig
behov for traditionelle ydelser, herunder overnatning, bespisning og transport. Men der kan også være
serviceydelser og produkter, der har et oplevelsesmæssigt aspekt, som man kan gør salgsbart.

Privatfoto
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Beskæftigelse
Andelen af selvstændige er højere i LAG MANK (undtaget Kerteminde) end på landsplan med
Nordfyn som topscorer. Man finder også en højere andel af pensionister, efterlønsmodtagere og
personer på fleksydelse i området, 2,5 % højere end landsgennemsnittet for 3 af de 4 kommuner.
Antallet af ledige ligger fra 2013 omkring landsgennemsnittet. Middelfart ligger i hele perioden under
landsgennemsnittet. Nedenstående tabel angiver meget klart betydningen af Lindøværftets lukning
og efterfølgende Lindø Industriparks succes med at tiltrække virksomheder. Seneste tal viser, at der
i dag stort set ikke er ledige metalfolk i Kerteminde kommune, en situation som man ikke kunne
forestille sig for bare få år siden.
Figur 8: Ledighed målt over område og tid39
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Hele landet
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I LAG MANKs områder har andelen af langtidsledige også været højere end landsgennemsnittet. Det
er dog i disse år kraftigt nedadgående, og pt. nærmer alle områder gennemsnittet for hele landet på
omkring 1 % af arbejdsstyrken, på nær Middelfart, der hele tiden har ligget under.
I Kerteminde Kommune er der 9064 arbejdspladser, hvoraf 6579 er private virksomheder. Der er 75
i job ud af 100 i den erhvervsaktive alder (de 25-64 årige). Det er et fald på 17 % i perioden 20102012. Det er meget, når man sammenligner med Syddanmark (-2,3 %) og for hele landet (-1,0 %).
Kommunen har 10.459 beskæftigede borgere ud af de 23.665 borgere, kommunen rummer.

39

Danmarks Statistik, statistikbanken.dk
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I forhold til fiskeriet specifikt er tal på beskæftigelse efter branche og arbejdskommune i
Kerteminde Kommune40

Havfiskeri (03.11.00)

Ferskvandsfiskeri (03.12.00)

Havbrug (03.21.00)

Ferskvandsbrug (03.22.00)

Fremstilling af fiskemel (10.20.10)

Forarbejdning og konservering af fisk,

2001

2007

2013

Kerteminde

49

40

41

Hele landet

4.609

2.897

1.876

Kerteminde

-

-

-

Hele landet

3

-

16

Kerteminde

-

-

-

Hele landet

156

119

118

Kerteminde

-

-

-

Hele landet

669

439

303

Kerteminde

-

-

-

Hele landet

382

371

247

Kerteminde

109

77

37

Hele landet

6.016

4.516

3.208

Kerteminde

3

-

-

Hele landet

174

170

108

Kerteminde

23

24

26

Hele landet

2.514

1.841

1.726

krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
(10.20.20)

Fiskeauktioner (46.17.10)

Engroshandel med fisk og
fiskeprodukter (46.38.10)

Pendlingsmønstre
I Nordfyn, Kerteminde og Assens kommune pendler op mod halvdelen af kommunernes beskæftigede
borgere til en anden kommune for at arbejde, tallet er stigende og mange tager til Odense. I Middelfart
pendler man også, men her er andelen af pendlere kun godt 43 % og mange tager til Fredericia herfra.
Der kommer også folk til kommunerne for at arbejde, knapt 3.000 til Nordfyn, 4.700 til Assens og
6.000 til Middelfart i 2012, hvilket er en stigning på henholdsvis 10 og 7,5 % over 10 år. For
Middelfart er det en stigning på hele 22 %.41 I Kerteminde kommune er tallet faldet med næsten 30
%, men det baserer sig sandsynligt på nedlukningen af Lindøværftet med fuld udfasning i 2012.
Formenligt vil prognosen nu være langt mere positiv med etableringen af Lindø Industripark.

40

Kilde: NaturErhvervsstyrelsens statistikker på nettet.

41

Nøgletal for pendling i de følgende afsnit er trukket fra Region Syddanmark, Kontur 2013, Fyn
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For Fyn gælder det generelt, at antallet af folk der pendler ud af Fyn til job er steget med 38 %. Der
er 12.000 flere, der pendler fra Fyn for at arbejde, end der pendler til Fyn for at arbejde. Kun Odense
har positiv indpendling.
Det er især gruppen med videregående uddannelser, der pendler – mens de ufaglærte bliver hjemme.
For borgere med lang videregående uddannelser er det omkring 70 %, der pendler. Det kunne
indikere, at kommunerne for borgere med videregående uddannelser (det gælder både de korte,
mellem og lange uddannelser), snarere har karakter af en bosætningskommune, frem for en
jobkommune. Det kunne også indikere, at borgere med uddannelse gerne bosætter sig i længere
afstand fra jobbet.

E5 Kulturelle forhold
De 4 kommuner, der til sammen udgør LAG MANK fremhæver alle kulturen bredt som en vigtig
basis i skabelsen af en attraktiv bosætningsprofil. Området er geografisk stort og der kan derfor være
en logistisk udfordring at skabe tilbud, der er tilgængelige for alle. Fx er den offentlige transport
mellem byerne, især til de små landsbysamfund, en udfordring for adgangen til aktiviteterne.
Henover året er der forskellige store arrangementer, der tiltrækker mange mennesker, såvel lokale
som turister, Kirsebærfestivallen i Kerteminde, Gelsted Marked, Rock under Broen i Middelfart,
Fjordens dag på Nordfyn og Kerteminde er gode eksempler. Og tillige eksempler på events der dannes
i partnerskaber mellem ildsjæle, institutioner, erhvervsliv og kommune.
Sundhed, idræt og bevægelse rangerer højt og ønsker om nye innovative sundhedsfremmende tilbud
- også til borgere med særlige forudsætninger er i højsæde i de fynske kommuners fritids- og
kulturpolitikker. Dyrkelse af leg, bevægelse og idræt indgår som vision og naturen inddrages som
mulighed - fx i understøttelsen af naturstier, gode gå-, cykel- og løberuter og udendørs motions- og
legefaciliteter. Den nære tilknytning til havet afspejles i hele området, og fritidsaktiviteter som kajak,
sejllads, roning findes i alle de større kystnære byer. Havet og den fynske natur- kulturarv ses som en
god ramme for frilufts- og turismeaktiviteter.42

42

Assens Kommune, Kultur og fritidspolitik for Assens Kommune, 2011-2013 og Middelfart Kommune, Kultur- og

fritidspolitik, 2010, Kerteminde Kommune, Kultur- og fritidspolitik, 2013, Nordfyns Kommune, Kultur- og
fritidspolitik, 2014
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71,8 % af tilflyttere til yderområder vægter

Privatfoto

muligheden for at bo i grønne omgivelse som
meget vigtig. I kontrast til dette er det kun 21,5
%, der ser det som meget vigtigt at bo tæt på
arbejdspladsen og kun meget få vægter kultur
og fællesskab. Vi kan altså konstatere, at det er
herlighedsværdierne, man flytter efter, og
pendling ses ikke som en barriere. Fællesskabet
som findes ikke som markant kriterium for at
flytte på landet, men det er fællesskabet der
fastholder. Derfor er inkludering i fællesskabet
en vigtig faktor for fastholdelsesstrategi.43
Der findes kulturelle samlingssteder som
Kulturøen i Middelfart, Tobaksgården i Assens
og Industrien i Aarup. Der er et bredt spekter af
kunst- og kulturtilbud. Større og mindre
museer og gallerier findes i stort tal, fx Johannes Larsen museet i Kerteminde og Skandinaviens
eneste keramikmuseum Grimmerhus i Middelfart. Der er store og små biografer, heraf flere
borgerdrevne og flere kommuner er medlemmer af Film Fyn.
Området er en del af Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner og
Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske
kommuner på kulturområdet. Kulturregion Fyn dækker over en bred kulturel palet, der består af
professionelle kulturinstitutioner, af et spirende vækstlag samt en række andre aktører, der alle er med
til at løfte den fynske kultur. Kultursamarbejdet bygger på en målsætning om, at styrke det fynske
kulturliv og adgangen til kulturlivet samt at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af
kommunegrænserne.44
Fælles for mange af kulturinstitutionerne og stort set alle events i området er det store bidrag fra
frivillige kræfter. Graden af og nye former for frivilligt arbejdet er under kraftig udvikling i disse år.
Flere steder i LAG MANKs området inddrages frivillige kræfter nu i endnu højere grad i museer og
turismeorganisationers indsatser.

43

Johansen, Pia Heike, 68 Landsbyer, Syddansk Universitet, 2008

44

http://www.kulturregionfyn.dk/
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Måler man på borgernes holdning til, om de

Vær ambassadør for dit lokalområde

mener, at deres lokalområde er attraktivt, så
skiller Assens og Nordfyn sig markant ud. For
begge kommuner gælder det, at kun halvdelen
mener at lokalområdet er attraktivt. Det er den
laveste

andel

i

Region

Syddanmark.

Middelfart og Kerteminde ligger i øverste
gruppe med 73 %. Øverst Fanø med 91 % og
gennemsnittet for regionen er 67 %.45 Der
ligger en udfordring i at få profileret og
aktiveret

områdets

særegenheder

mange

i

en

tilbud

og

effektfuld

bosætningsstrategi. Undersøgelsen indikerer
tillige, at en af de store udfordringer er at få
aktiveret

borgerne

som

aktive

”Et unikt produkt fortjener unikke rammer! Og de
findes lige dér, hvor Wallume er ”født”, nemlig i
en ny renoveret kampestenslade på det
naturskønne Helnæs ved Syd Fyn.
Designet med de lige og skarpe kanter fremstår
helt specielt i kontrast til naturen og de bløde
former i Stenladens kampesten. Udefra ligner
Stenladen ren idyl: Stråtaget, udsynet til marker,
skov og vand, oplevelsen ved køreturen over
dæmningen til Helnæs, hvor halvøen med det
bakkede landskab ligger udbredt og hvor kite
surfere valfarter til ”hot-spot” Helnæsbugten.”

bosætningsambassadører, her vil de frivillige

wallume.dk

netværk spille en stor rolle.

Haven ved Havet – Kertemindes grundfortælling
VisitKerteminde initierede samarbejdet om udviklingen af visionen Haven ved Havet, som er på vej
til at blive grundfortællingen om Kerteminde kommune. Fortællingen skal signalere, at Kerteminde
kommune ligger i den fynske have med havet som nabo lige siden vikingernes tid. Både Haven
(naturen) og Havet (kysten) er de to vigtige faktorer, som kommunen gør meget ud af at promovere46.

Hovedtemaerne i denne grundfortælling er det traditionelle fiskeri som lystfiskeriet. Alle havnene i
Kerteminde vidner om handel og økonomisk aktivitet med et internationalt udsyn, da havnen er
”Porten ud til verden”. Det kommer også af den maritime industrikultur repræsenteret af Lindø og
Lindøbyen. Havet er et yndet sted for fritid og rekreation, som passer ind i kystturismens forskellige
målgrupper: børnefamilierne og livsnyderne uden børn.
Samtidig er kystturismen ikke så vejrafhængigt som eksempelvis ”badeferien”, og på den måde er
man med til at forlænge turistsæsonen.

45

Region Syddanmarks Borgerpanel 2013, Kontur 2013, Fyn

46

Slides Haven ved Havet ved Mette Ladegaard Thøgersen, Østfyns Museer, Oktober 2013
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Region Syddanmark vurderer, at ”Kerteminde har potentiale som et af dansk turismes særlige
feriesteder”47. Det er samspillet mellem naturen, kulturen og kysten, der tilsammen danner en
treklang, der giver Kerteminde Kommune gode forudsætninger for at udvikle turisterhvervet.
Kommunen erkender, at konkurrencen om arbejdskraften fordrer et større fokus på bymiljø, netværk,
landskabelige kvaliteter m.v., samt ikke mindst stedets identitet eller image. Det er vigtige parametre,
så man kan adskille sig fra mængden.
Egnens store attraktioner henter i vid udstrækning deres identitet fra mødet mellem land og hav – fra
egnens maritime tradition. Det gælder såvel Vikingemuseet Ladby med skibs-kongegraven og
anskueliggørelsen af områdets maritime tradition tilbage til vikingetiden, der også trækker tråde ind
i landet; Fjord&Bælt, der koncentrerer sit virke om Bælthavets undersøiske dyreliv og om menneskets
udforskning heraf; og Johannes Larsen Museet, der især omfatter kunst med kystlands motiver. 48

Privatfoto

47

Turismepolitiske redegørelse fra 2013

48

Citat: http://www.ostfynsmuseer.dk/om-os/haven-ved-havet/
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Maritime fyrtårne
Kerteminde har lige siden vikingerne (og måske tidligere endnu) haft skibet som ikon 49..
Vikingemuseet Ladby har Ladbyskibet, der er en fornem vikingeskibsgrav, som man antager, har
været en fyrstes. Det er et driftigt museum, der i kraft af sit skibsfund er maritimt orienteret. Pt. er der
etableret et stærkt samarbejde mellem Ladby Musset og Ladby Skibslaugs mange frivillige i
forbindelse med rekonstruktionen af Ladbyskibet og formidling af byggemetoder, der i løbet af 2017
forventes munde ud i et søstærkt vikingeskib lig Ladbyskibet i 1:1 format, der skal sejle turister rundt
på Kertinge Nor.

En

anden

maritim

Johannes Larsen, ’Bygevejr’

attraktion med rod i
kunsten er Johannes
Larsen Museet, som
understøtter
grundfortællingen om
Haven

ved

Havet.

Johannes Larsen og
Frits Syberg har i stort
omfang

portrætteret

naturen og livet på og omkring havet i begyndelse af det 20. århundrede. At det er en kulturarv, der
stadig står stærkt, vidner Kerte-minde Kommunes sats-ning på reetableringen af vådområderne nord
for Kerteminde by under navnet Sybergland om.

Fjord&Bælt er et tredje maritimt fyrtårn. Fjord&Bælt er en kombineret turistattraktion og
forskningsinstitution beliggende ved indsejlingen til Kerteminde fjord. Centrets formål er gennem
forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter at formidle livet i de indre danske farvande.
”Kerteminde Sejlklub og Kerteminde Kajakklub gik i 2008 sammen om at etablere Kerteminde
Søsports Center og opføre et klubhus og nye udendørs faciliteter med mål at tiltrække events som fx
VM i RS:X Windsurfing og VM i Laser-, OK- og Optimistjoller. De forbedrede faciliteter på
Kerteminde Havn gør det muligt at tiltrække endog meget store sejl- og søsportsbegivenheder til en

49

Det kan man se af en mønt fra 1535, samt en mønt fra 2011 med Emma Mærsk som motiv.
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af landets mindre byer. Samtidig får de lokale klubmedlemmer nye faciliteter til stor glæde hver dag
hele året rundt.”50

Kerteminde kommune har mange havne. Alene i Kerteminde by findes der 7 havne med vidt
forskellig kulturel betydning og tidsmæssig karakter - fx havne med historisk betydning, en
forholdsvis ny jollehavn med tilhørende fiskerhuse, en egentlig fiskerihavn og en stor marina.
Marinaen blev i starten af 1970erne anlagt som én af landets største marinaer, og hører med sine 700
pladser og op til 10.000 gæstedøgn fortsat til i kategorien. Her er fastliggere og ca. 300 gæstesejlere
pr. dag i højsæsonen. Også i oplandet findes der fine havnemiljøer, som fx naturhavnen Korshavn,
Bregnør Havn ved Odens Fjord, Munkebo Havn og Odense Havneterminal ved Lindø Industripark,
som er en dybvandshavn.

Privatfoto
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http://www.loa-fonden.dk/media/77602/2011_internationale%20mesterskaber%20i%20dansk%20farvand.pdf
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E6 SWOT analyse
STYRKER

SVAGHEDER



Store naturværdier



Lang sammenhængende kystlinje



Store muligheder for rekreative



Lille indtjening på turisme ift. Fyn

aktiviteter



Manglende faciliteter til udnyttelse af



Mange små fødevareproducenter



Frivillighedsnetværk inden for fritid,



Manglende evne til at tiltrække og
fastholde ressourcestærke familier

naturværdier rekreativt og kommercielt.


Store afstande til arbejdspladser, skoleog fritidsaktiviteter

kultur og turisme


Manglende digital infrastruktur,
herunder bredbånds- og mobildækning

MULIGHEDER


Udvikling af natur- og

TRUSLER


befolkningsmassen.

oplevelsesturismen



Naturen som bosætnings-

Affolkning og aldring af



Lavt kollektivt selvværd i

tiltrækningskraft.

vurderingerne af eget områdes

Udvikling af (bo)fællesskaber som

attraktivitet

dynamo for bosætning og



Svag jobskabelse i store områder

landsbyudvikling.


Fødevareproduktion som jobskaber og
brandingselement i yderområder



Strategiske alliancer og partnerskaber
med eksisterende udviklingsorganisationer inden for valgte temaer
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SWOT FLAG Kerteminde

STYRKER

SVAGHEDER



Store naturværdier



Lang sammenhængende kystlinje



Stor lokal maritim identitet



Store muligheder for rekreative

færre unge, flere voksen og mange

aktiviteter

ældre



Mange små fødevareproducenter



Frivillighedsnetværk inden for fritid,



Manglende faciliteter til udnyttelse af
naturværdier rekreativt og kommercielt.





En demografi præget af få børn og

Manglende udnyttelse af sæsonkapacitet turismemæssigt

kultur og turisme


Lindø Industripark som maritim
vækstmotor

MULIGHEDER



TRUSLER

Udvikling af natur- og



Svag jobskabelse i store områder

oplevelsesturismen



Stærkt truet fiskerierhverv

Kysten som bosætningstiltrækningskraft.



Det maritime som jobskaber og
brandingselement i yderområder



Tematiseret oplevelsesudvikling



Strategiske alliancer og partnerskaber
med eksisterende udviklingsorganisationer inden for valgte temaer
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F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og
forventede resultater
F1: Vision
LAG MANK dækker Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner - her er det godt at bo,
virke og gæste.

F2: Strategiens mål
LAG MANK vil opfylde foreningens vision ved at arbejde ud fra følgende temaer.
1. Styrkelse af lokalproducerede kvalitetsfødevarer (Landdistriktsprogrammet)
2. Udvikling af attraktive naturoplevelser (Landdistriktsprogrammet)
3. Udvikling af nye bosætningsinitiativer (Landdistriktsprogrammet)
4. Udvikling af den maritime økonomi (Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, Kerteminde
kommune)
1. Fødevareerhverv

Fødevareoplevelser

(landdistriktsprogrammet)
LAG MANKS område har allerede i dag en
spændende fødevareprofil, der kan udvikles
endnu mere. Lokale fødevareproducenter er
vigtige jobskabere i landområder, hvor det kan
være svært at tilbyde de rette rammevilkår for
andre typer virksomheder.
Nye afsætningsmetoder som f.eks. friskvaredistribution har forbedret mulighederne for
detailsalg til kunder over hele landet. Fynsk
fødevareproduktion har en stor brandingværdi i
forhold

til

lokale

naturværdier,

kvalitetsprodukter og bæredygtighed – værdier
hvis synergier kan udnyttes i promovering af
området

som

attraktivt

oplevelse

-

”Ditlevsdal Bison Farm på Nordfyn er den første
bisonfarm i Danmark og med hjemsted for ca. 350
bisonokser i alle aldre, kan den i dag derfor kalde
sig Europas største.
Du kan komme helt tæt på de store bisonokser, få
bisonkød på tallerkenen eller købe det med hjem
fra gårdbutikken og selv tilberede det –
selvfølgelig efter kyndig vejledning herfra, så du
og dine gæster får den bedste oplevelse.
Måske vil du endda invitere familie, venner og
kolleger herud til selskab eller firmaarrangement,
så I får en fælles og helt speciel event her.”
ditlevsdal.dk

og

bosætningssted.
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LAG MANK vil under temaet fødevareerhverv fokusere på:


Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner



Fælles markedsføring og samarbejde om afsætningsmuligheder



Oplevelser som en del af produktion og afsætning.

smagogoplev.dk

2. Naturturisme (landdistriktsudviklingsprogrammet)
LAG MANK ser et stort potentiale i udvikling af den interessebaserede turisme inden for natur- og
friluftsliv. Feriemønstrene ændrer sig voldsomt i disse år fra den traditionelle længere familieferie til
flere små ferier/forlængede weekender spredt ud over hele året. De korte ferier benyttes gerne til at
dyrke friluftsinteresser og ligger typisk uden for højsæsonen.
LAG MANK vil inden for naturturisme arbejde for en kvalitativ forbedring af aktiviteter/produkter,
faciliteter og interessebaserede feriepakker med henblik på dels at tiltrække flere kunder uden for
højsæsonen, dels synliggøre områdets naturværdier og tilgængelighed over for nuværende og
kommende beboere.
LAG MANK vil under temaet naturturisme fokusere på:


Etablering af geografisk og/eller tematisk sammenhængende støttefaciliteter



Udvikling af kommercielle produkter/salgbare aktiviteter med særligt fokus på aktiviteter
uden for højsæson



Udvikling af produkter, hvor overnatning og aktiviteter tilbydes som en pakke
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3. Nye boformer og friluftsliv (landdistriktsprogrammet)
Ændringer i familiemønstre og nye livsstile stiller krav til en mere alsidig boligmasse, hvis LAG
MANKs område skal tiltrække en mangfoldig skare af tilflyttere. Flere byer som fx Trekroner i
Roskilde kommune og Egebjerg i Odsherred kommune har haft succes med fokusere på nye boformer
og

fællesskaber

overfor

ressourcestærke

familier

fra

bykommunerne

(her

typisk

Københavnsområdet). Etablering af nye boformer har en direkte social og kulturel effekt for
landsbyen og oplandet i kraft af stor befolkningsfremgang, ligesom handlen med konventionelle
boliger forekommer nemmere i områder med en alsidig boligmasse.
LAG MANK vil derfor tilskynde til etablering af en mere varieret boligmasse gennem støtte til planer
for lokalområder, hvori bosætningsstrategier og handleplaner for udvikling og tiltrækning af nye
boformer indgår. Nye boformer kan defineres som boformer, hvor der indgår en form for formelt
fællesskabet mellem boliger, som resulterer i et uformelt fællesskab. Det kunne være fælles
udearealer, fællesfaciliteter eller lignende.
LAG MANK vil som facilitator tilskynde til, at der på kommunalt niveau sættes større fokus på
understøttelse af rammevilkår og infrastruktur for etablering af nye boformer. Dette kan
operationaliseres gennem direkte kontakt til kommuner, lokalsamfund, interessenter og/eller
udarbejdes af forundersøgelser.
LAG MANK vil støtte investering i omdannelse
eller opførsel af bygninger til almennyttige formål
ifm etablering af nye boformer. LAG MANK
lægger her særligt vægt på innovative projekter
med fokus på udvikling af fælleskaber på nye
måder.
Friluftslivet er et af områdets væsentligste
ressourcer. Mulighederne for adgang til naturen er
et vigtigt paramenter i valg af bolig, hvorfor
understøttelse af støttefaciliteter til friluftslivet
prioriteres højt. Støttefaciliteter til friluftslivet defineres her i et bredere perspektiv, der

Privatfoto

også inkluderer udvikling af faciliteter til gavn for naturturismen, hvorfor der lægges særlig vægt på
projekter, der sættes ind i en større geografisk og tematisk sammenhæng (se målsætninger for
naturturisme)
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LAG MANK vil under temaet bosætning fokusere på


Bidrag til udvikling af nye boformer



Udvikling af planer for lokalområder, udarbejdelse af foranalyser og investering i nybygning
og omdannelse af eksisterende bygningsmasse til almennyttige formål ifm etablering af nye
boformer/fællesskaber



Etablering af geografisk og/eller tematisk sammenhængende støttefaciliteter inden for naturog friluftsliv

4. Udvikling af den maritime økonomi (Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet)
Som vi tidligere har set, spiller kyststrækningen og det ”maritime dna” også i dag en stor rolle i
Kertemindeborgernes historie og selvforståelse, på trods af det traditionelle fiskeri og de direkte
relaterede erhverv er stærkt truet.

Skal erhvervsfiskeriet overleve kræver det
dels national politisk handling i form af nye
politikker, der tilgodeser kystnært fiskeri; dels
nytænkning inden for fangst, logistik og
afsætning. Etablering eller udvikling af

Maritim økonomi:
 Den maritime økonomi udgøres af de aktiviteter,
der udfoldes af maritime sektorer.
 Maritime sektorer omfatter aktiviteter knyttet til
havet.
 Tilknytningen mellem aktiviteter og havet kan

miljømæssigt bæredygtige

forklares ved brugen af marine ressourcer, maritime

akvakulturproduktioner er også en mulighed

områder eller ved nærheden af de maritime

for at fastholde og udvikle de sektorer, der er

områder.

direkte relateret til havet.

 Forholdet mellem aktiviteter og havet kan være
mere eller mindre direkte.

Kilde: Maritime economy statistics - coastal regions and sectoral

Erkendelsen af fiskerierhvervets svindende

perspective, EUROSTAT, June 2015

andel af beskæftigelsen i Kerteminde betyder,
at der er behov inddrages andre maritime sektorer, som biddrager til den lokale erhvervsudvikling.

Kysterne og den maritime kultur spiller en afgørende rolle i turisterhvervets indtjeningsmuligheder i
Kerteminde kommune. Potentialet for maritim oplevelsesbaseret turisme er dog ikke nær udfyldt der er plads til såvel kvalitativ som kvantitativ udvikling af nye hav- og kystbaserede produkter
herunder natur- og kulturarvsprodukter, som understøtter Kertemindes turismebrand – Haven ved
havet.
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Udviklingen går stærkt inden for udbud af produkter og services i den maritime sektor, og det kan
være svært at forudse morgendagens indtjeningsmuligheder. Lindø Industriparks opblomstring fra
asken af Lindøværftet til en maritim industripark med mere en 1. mio. kvadratmeter industriareal og
en ”…evne til at håndtere store og tunge emner [der er] "second to none"51, er et godt eksempel herpå.
På den baggrund er det nødvendigt at være særlig opmærksom på den ”gode innovative idé” med
tættere tilknytning til havet og samarbejdsprojekter inden for en enkelt eller på tværs af sektorer.

LAG MANK vil under temaet udvikling af den maritime økonomi fokusere på:


Erhvervsudvikling baseret på havet som ressource eller ramme for aktivitet



Udvikling af nye produkter, produktioner, services og netværks-/samarbejdsaktiviteter

Privatfoto
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http://www.lindo-industripark.dk/dk/firmaprofil-99/
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F3. Aktiviteter og skemaer LAND
Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:


Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder
og små virksomheder



Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.)

Mål I: Styrkelse af lokalproducerede kvalitetsfødevarer

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal
projekte
r

Antal
bevared
e job
Målt
som
fuldtidsjo
b

Kroner

Antal
nye job

Værdiforøgelsen

Målt
som
fuldtidsjo
b

Målt i
omsætning
som følge af
projektet
(mio. kr.)

% andel
af total*

Aktivitet 1: Udvikling af lokale produkter og etablering af
produktioner

13.625.000

31,7

15

4

4

Aktivitet 2: Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter inden for
markedsføring og samarbejde om afsætningsmuligheder

3.933.000

9,15

4

1,5

1,5

Aktivitet 3: Oplevelser som en del af produktion og afsætning.

3.933.000

9,15

5

1,5

1,5

Total

21.491.000

50

24

7

7

Bemærkninger:
*LAG MANK forventer, at LAGens samlede tilskudspulje som minimum genererer det tredobbelte i projektinvesteringer. LAG MANK støtter projekter op til de
af Erhvervsstyrelsens fastsatte procentsatser – se gældende bekendtgørelser.
Antallet af genererede arbejdspladser er beregnet ud fra Erhvervsstyrelsens anbefalinger om, at 10 mio. kr. skaber 3 arbejdspladser. LAG MANK vil i forbindelse
med uddeling af projekttilskud givetvis også medvirke til at bevare eksisterende arbejdspladser.
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F3. Aktiviteter og skemaer LAND (fortsat)

Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:


Etablering af nye og udvikling af eksisterende
mikrovirksomheder og små virksomheder



Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.)

Mål:

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Kroner

Udvikling af attraktive naturoplevelser.
Aktivitet 1: Udvikling af kommercielle produkter/salgbare

17.666.000

Antal
projekte
r

Antal
bevared
e job

Antal
nye job

Målt som
Målt som fuldtidsjo
fuldtidsjo b
b

Værdiforøgelsen
Målt i
omsætning
som følge af
projektet
(mio. kr.)

% andel
af total*
41,1

20

5

5

aktiviteter herunder produkter, hvor overnatning og aktiviteter
tilbydes som pakker - med særligt fokus på aktiviteter uden for
højsæson

Aktivitet 2: Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger
mv.)

3.825.000

8,9

4

1,5

1,5

Total

21.491.000

50

24

6,5

6,5

Bemærkninger:
*LAG MANK forventer, at LAGens samlede tilskudspulje som minimum genererer det tredobbelte i projektinvesteringer. LAG MANK støtter projekter op til
de af Erhvervsstyrelsens fastsatte procentsatser – se gældende bekendtgørelse.
Antallet af genererede arbejdspladser er beregnet ud fra Erhvervsstyrelsens anbefalinger om, at 10 mio. kr. skaber 3 arbejdspladser. LAG MANK vil i
forbindelse med uddeling af projekttilskud givetvis også medvirke til at bevare eksisterende arbejdspladser
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F3. Aktiviteter og skemaer LAND
Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene
for udvikling af landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:


Basale serviceydelser



Byfornyelse og bevarelse af kulturarven

Totale investeringer

Antal projekter

Projekternes samlede investeringer

distrikterne, der får
fordel af aktiviteterne **

Antal personer

Mål:
Bidrage til udvikling af nye bosætningsinitiativer

Befolkning i land-

Kroner

% andel af total*

Udvikling af attraktive naturoplevelser
Aktivitet 1:

13.039.000

60,67

15

134.455

8.452.000

39,23

9

134.455

21.491.000

100

24

134.455

Etablering af geografisk og/eller tematisk
sammenhængende støttefaciliteter inden for natur- og
friluftsliv.
Aktivitet 2:
Udvikling af planer for lokalområder, udarbejdelse af
foranalyser og investering i omdannelse af bygninger
til almennyttige formål ifm etablering af nye boformer.
Total
Bemærkninger:
* LAG MANK forventer, at LAGens samlede tilskudspulje som minimum genererer det tredobbelte i projektinvesteringer. LAG MANK støtter projekter op til de af
Erhvervsstyrelsens fastsatte procentsatser – se gældende bekendtgørelse.
**Det er noget nær umuligt at spå om, hvor mange der drager fordel af aktiviteterne, men idet der er tale om almennyttige initiativer vil vi argumentere for, at alle i området kan få
glæde af faciliteterne.
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Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema FLAG
Erhvervsrettede mål og aktiviteter

Totale investeringer

Antal

Antal

Aktiviteterne skal relatere sig til følgende

Projekternes samlede

projekter

bevarede

temaer:


Erhvervssamarbejde



Innovation



Fremme diversificering af den
maritime økonomi

Mål:

ressource eller ramme for aktivitet

Aktivitet 2: Udvikling af nye produkter, produktioner,
services og netværks-/samarbejdsaktiviteter

Total

job

Målt i omsætning

job

Målt som

som følge af

Målt som

fultidsjob

projektet (kr.)

fultidsjob

Kroner

Udvikling af den maritime økonomi
Aktivitet 1: Erhvervsudvikling baseret på havet som

Værdiforøgelsen

investeringer

Etablering og udvikling af små
virksomheder og mikrovirksomheder



Antal nye

% andel
af total

4.400.000

50

7

2

1

1.260.000

4.400.000

50

7

1

2

1.260.000

100

14

3

3

2.520.000

Bemærkninger:
Antallet af genererede arbejdspladser er beregnet ud fra Erhvervsstyrelsen anbefalinger om, at 10 mio. kr. skaber 3 arbejdspladser. LAG MANK vil i
forbindelse med uddeling af projekttilskud givetvis også medvirke til at bevare eksisterende arbejdspladser.
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G. Andre planlagte mål og målsætninger
LAG MANK vil arbejde for, at der etableres nye boformer i området. Nye boformer og
bofællesskaber har andre steder i landet virket som dynamoer for lokaludviklingen qua den tilførte
befolknings- og ressourcemæssige saltvandsindsprøjtning. Såvel nærområde som opland til områder,
hvor der er etableret nye boformer, har et højt aktivitetsniveau og salget af byggegrunde og
konventionelle boliger forekommer nemmere.
LAG MANK vil understøtte etableringen af nye boformer med know how, tage initiativ til etablering
af praktisk samarbejde med de fire kommuner og mellem de kommunale administrationer og
lokalområder med potentiale for og ambitioner om etablering af nye boformer.

Privatfoto
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H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse

H1.1. Integration
LAG MANK ser lokale og regionale interesseorganisationer og offentlige administrationer som
vigtige medspillere i arbejdet på at opnå de skitserede resultater. LAG MANK har allerede i
forbindelse

med

etableringen

af

strategien

etableret

kontakter

til

vigtige

fynske

interesseorganisationer inden for fødevareudvikling og naturturisme.
Der lægges i udviklingsstrategien særligt vægt på geografisk og tematisk sammenhængende
projektinitiativer. Det fordrer en aktiv aktionsgruppe, der tager initiativer til samarbejde på tværs af
foreninger og myndigheder og ikke mindst projektholdere. Der søges tillige samarbejde med andre
LAGere med erfaring inden for de af LAG MANK udpegede temaer.
Friluftsliv og naturturisme – støttefaciliteter
Primo 2015 vil foreningen afholde en række
seminarer inden for de tre valgte temaer, der
dels skal bruges som PR ift. de muligheder
LAG MANK tilbyder projektmagere, dels være
indfaldsvinkel

til

fremtidige

tværgående

samarbejder.
”Naturcenter Hindsgavl er porten til Dyrehaven og
er en del af det samlede aktivitetsområde, hvor der
er ved at blive etableret mange tilbud om leg og
læring udendørs.
Centeret er indrettet fleksibelt og målet er, at
mange brugergrupper kan benytte centeret og
faciliteterne på samme tid. Det består af et
undervisningslokale, et udstillingsrum, et
mødelokale, toiletter og overdækkede udearealer.
Udstyret i de udendørs depotrum er tilgængelige
for alle til alle former for leg i og med naturen. Du
kan tage et fangstnet med til et af Dyrehavens
vandhuller eller tage et lupglas med i skoven.”
hindsgavldyrehave.middelfart.dk

Indenfor temaet Naturoplevelser af høj kvalitet
ser LAG MANK eksempelvis store muligheder
i

synergiskabende

kommercielle

aktiviteter

mellem

turistprodukter

og

støttefaciliteter etableret til glæde for såvel
turister som beboere. Skal det her lykkedes at
slå to fluer med et smæk, vil etablering af
samarbejder
kommunerne,

mellem

bosætningsaktører

involverede

i

lokalsamfund,

kommercielle udbydere af turistprodukter og de kommunale/regionale turistorganisationer være helt
afgørende.
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Fyn er en geografisk afgrænset enhed, hvor der er mange fælles potentialer på tværs af kommuner og
LAGer. LAG MANK vil arbejde på et samarbejde mellem de to fynske LAGer og LAG områderne:
Langeland, Ærø og småøerne.
LAG MANK forstiller sig, at
der vil være oplagte snitflader
inden

for

temaerne

Naturoplevelser af høj kvalitet
og

Styrkelse

af

producerede

lokalt
kvalitets-

fødevarer.
Der er i 2014 taget initiativ til
et

Partnerskab

turisme.

i

Østersø-

Partnerskabet

er

etableret med udgangspunkt i
regeringens Vækstplan for dansk turisme (2014)52. Afhængig af, hvordan samarbejdet
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udfolder sig, kan Partnerskab i Østersøturisme og ikke mindst de LAGer, hvis områder indgår i
partnerskabet, være interessante samarbejdspartnere. Et sådant samarbejde kunne også tænkes
udvidet til de nordtyske kystområder.
LAG MANK vil gøre brug af nyhedsbreve og de til enhver tid gængse sociale medier som
kommunikationsværktøjer til medlemmer, projektholdere, samarbejdspartnere m.v. LAG MANK
stræber efter at drive den fortrukne side/portal for lokal dialog og vidensdeling.
H1.2. Innovation
Innovation har en fremskudt placering i LAG MANKs udviklingsstrategi. Der er fokus på at skabe
vækst og opnå værdifulde synergier ved at kombinere og fokusere temaer forholdsvist smalt. Således
tænkes strategien også overordnet at have et sammenhængende udgangspunkt, hvor de enkelte temaer
kan integreres.

52

Regeringen, Vækstplan for dansk turisme, 2014
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Under temaet styrkelse af lokalproducerede kvalitetsfødevarer, vil der være fokus på udvikling af nye
produkter og der animeres til klyngedannelse og samarbejde omkring fx markedsføring og afsætning.
Der fokuseres ligeledes på udvikling af oplevelser i forbindelse med fødevareproduktion, der naturligt
vil have innovative perspektiver og tillige betyde, at temaet kan løftes over i udvikling af
turismeaktiviteter og bosætningsstrategier. Herigennem opnår LAG MANK stor overordnet
sammenhængskraft på strategiplan.
LAG MANK inddrager med

Privatfoto

ny viden fra eksperter de helt
nye

trends

på

turismemarkedet og sætter
derfor den interessebaserede
turisme i højsædet under
temaet

udvikling

af

naturturisme af høj kvalitet.
Barren

sættes

forventningen

er,

højt

og

at

der

udvikles nye kommercielle
aktiviteter og at LAG MANK
herigennem understøtter, at
Fyn bliver det foretrukne valg,
når man som naturturist skal
vælge destination.
”Entreprenørerne
tilflyttere,
bosætning

som
i

er

ofte

gennem

landdistriktet

søger livskvalitet og først i
anden omgang tager initiativ
til skabelse af det nye erhverv. De drager fordel af landdistrikternes særkender og er med til at
revitalisere dem. De kan blive til flere, og mange af dem kan også vokse. Det kan kaldes nyt brug af
land af nye landbrugere”53, slår Hanne Tanvig fast i antologien Livsvilkår og udviklingsmuligheder

53

Tandvig, Hanne: Nyt brug af land – nye landbrugere, antologien Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet, red.

Gunnar Lind Haase Svendsen, Syddansk Universitetsforlag, 2013
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på landet. LAG MANK baner vejen for at landet bruges på nye måder, fx ved at understøtte udvikling
af nye bosætningsinitiativer.
Ligeledes vil indsatsen i Kerteminde kommune under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet have
fokus på innovation. Nytænkning vil være nødvendig for at udvikle et aktivt maritimt miljø, men lige
så vigtigt er sammentænkningen af allerede eksisterende lokale og nationale strategier, hvori det
maritime miljø indgår.

H2. Aktionsgruppens organisering, beslutnings- og evalueringsprocesser
H2.1 Gennemførelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsen udøver sin virksomhed primært i møder. Mødedatoer fastlægges for et halvt år ad gangen.
Formanden, koordinatoren eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt
bestyrelsesmøder. Formanden, i dennes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøderne pr.
e-mail senest 5 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen indeholder dagsorden samt relevante bilag.
Sager der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet skal være formanden / næstformanden i hænde senest
7 dage før mødets afholdelse. Afbud meddeles formanden / koordinator. Inviterede gæster kan deltage
i hele eller dele af et bestyrelsesmøde.
Formanden leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen godkender dagsordenen ved mødets start.
Optagelse af ekstra punkter kan ske, hvis alle er enige herom.
Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Der kan kun træffes beslutning i sager der er optaget på dagsordenen.
Der føres beslutningsreferat fra møderne. Referatet udsendes pr. e-mail til bestyrelsesmedlemmerne
senest en uge efter mødet. Såfremt ingen medlemmer har indvendinger mod referatet, er det dermed
godkendt og offentliggøres på LAG MANKs hjemmeside 7 dage efter udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Godkendes det ikke, behandles det på næstkommende møde. Referatet underskrives
af bestyrelsens medlemmer på førstkommende møde.

Der er nedsat et særligt udvalg bestående af LAG MANKs bestyrelsesmedlemmer bosat i Kerteminde
kommune samt foreningens formand. Udvalget har til opgave at behandle og indstille punkter
vedrørende FLAG til beslutning i LAG MANKs bestyrelses.
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H2.2 Koordinator
LAG MANK ønsker at engagere en koordinator enten gennem ansættelse eller køb af
konsulentydelse.
Koordinatorfunktionen skal udføres i overensstemmelse med udviklingsstrategien for LAG MANK
og krav fra Erhvervsstyrelsen.

Koordinatoren skal fungere som sekretariatsleder, samt tage sig af følgende opgaver for bestyrelsen:


Daglig koordination af LAG MANKs arbejde og opgaver, herunder vedligeholdelse af
hjemmeside og PR



Sekretærbistand til bestyrelsen, inklusive daglig bogføring



Rådgive projektholdere om tilskudsmuligheder og procedurer i forbindelse med påbegyndelse
og gennemførelse af projekter



Tage initiativ til at igangsætte aktiviteter, herunder kontakt til mulige projektmagere



Foretage opfølgning og kontrol med henblik på at sikre realiseringen af såvel de enkelte
projekter som de overordnede mål og visioner i udviklingsstrategien



Koordinere med lokale, regionale, nationale og internationale aktiviteter og myndigheder



Indgå i et fagligt netværk med andre koordinatorer for lokale aktionsgrupper i regionen.

Koordinatoren fører timeregistrering for ovennævnte opgaver, dels med henblik på dokumentation,
dels som et redskab til evt. fremtidige justeringer af det samlede timetal. Timeregistreringen
kontrolleres og underskrives af tredjepart.
H2.3 Procedure for administration af drifts- og projektmidler, herunder procedure for
habilitet
LAG MANK arbejder for maksimal gennemsigtighed med henblik på at sikre kontrol med såvel den
daglige drift som projektstøtteprocedurer og fremdrift i forhold til de i udviklingsstrategiens fastlagte
målsætninger.

Driftsmidler administreres af koordinator i samarbejde med formanden, som har den daglige
kontrolfunktion. Al ekstern kommunikation med LAG MANK (fx Erhvervsstyrelsens eller revisor)
videreformidles til bestyrelsen gennem et fælles elektronisk arkiv, således at det enkelte
bestyrelsesmedlem til en hver tid har indsigt i driftsmæssige dispositioner.
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Projektmidler administreres af Erhvervsstyrelsens. LAG MANK udarbejder et elektronisk
projektjournaliseringsværktøj, således al kommunikation mellem projektholder, LAGen og
Erhvervsstyrelsens kan fremlægges.

Om habilitet fremgår følgende af LAG MANKs vedtægter:

§ 11. Habilitetsregler
”Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er
omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler samt regler om tavshedspligt i offentlige tjenester.

Stk. 2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et
medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners,
private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder
oplysninger

om

tekniske

indretninger,

om

fremgangsmåder

eller

om

drifts-

og/eller

forretningsforhold, er fortrolige. Medlemmer af en lokal aktionsgruppes bestyrelse og personer, der
udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til sådanne oplysninger, som de bliver
bekendt med ved varetagelse af deres opgaver for aktionsgruppen.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af
ansøgninger om tilskud, når vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens
udfald, f.eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller
bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende.
Bestyrelsesmedlemmer og koordinator, der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning kan også
være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøgningsrunde, f.eks. hvis bestyrelsen skal
behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. Efter forvaltningslovens § 6, har
den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives
snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til
sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af
spørgsmålet om vedkommendes habilitet.

Stk. 4. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen
vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være
forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af
spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil,
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fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i
afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal
således forlade mødet under hele sagens behandling.”54
H2.4 Sikring af gennemsigtighed
LAG MANK vil anvende prioriteringsskema i forbindelse med indstilling af projekter. Skemaet tager
udgangspunkt i den skabelon Erhvervsstyrelsen har stillet til rådighed. Standardkriterierne anvendes,
men LAG MANK har tilføjet uddybende kriterier, hvor det er vurderet nødvendigt for at dække de
mål, indsatsområder og prioriteter, man vil arbejde efter. LAG MANK vil offentliggøre kriterierne
på hjemmeside, i forbindelse med annoncering af ansøgningsrunder og i kontakten til projektholdere.
Kriterierne benyttes i relation til det pointsystem, der fra ministerielt hold er under udarbejdelse, jf. i
øvrigt pkt. J.

H2.5 Sammenhæng til kommuners og regions udviklingsplaner
LAG MANK har i udformningen af strategiens temaer lagt vægt på at trække linjer til både de
kommunale, regionale og statslige strategier.

I kommunernes strategier i LAG
MANKs område er der en generel
målsætning om at arbejde med grønne
og blå oplevelser til turister, bl.a. ved
satsning

på

temabaserede

turismeformer

som

Området

præget

er

naturturisme.
af

store

herlighedsværdier inden for natur- og
kulturoplevelser. Det anføres således,
at

”[Kerteminde]

har

en

række

naturgivne forudsætninger, som kan
tiltrække

og

understøtte

nye

virksomheder og institutioner med
fokus
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på

turisme.

Badestrand,

Privatfoto

Vedtægter for LAG Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK), vedtaget på generalforsamlingen den

10.9.2014.
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fjordområder, skove, overdrev, søer og moser giver gode rammer for friluftslivet. Samspillet mellem
natur, kultur og kunst er en treklang, der giver gode forudsætninger for yderligere at udvikle
turisterhvervet.”55 For Kerteminde Havns udviklingspotentiale gælder det, at ”havneomdannelsen i
Kerteminde

udgør

en

serviceorienterede brancher

særlig
i

en

mulighed
spændende

for
og

at
levende

indplacere vidensbaserede
ny

bydel

med

en

og
unik

beliggenhed. Kommuneplanen støtter op om disse muligheder for erhvervsudvikling som et led i
realiseringen af havneudviklingen. Der ønskes fortsat fastholdt erhvervsfiskeri i Kerteminde. Dette
søges blandt andet fremmet ved at udbygge og forbedre de fysiske rammer for fiskerihavnen”.56 Som
vi tidligere har set, så lægger Kerteminde Kommune stor vægt på Lindø Industri Park som en
fremtidig vækstmotor for det maritime Fyn.
”Kommunens stærke sider og udviklingspotentialer inden for turisme, herunder erhvervsturisme,
tematurisme og oplevelsesturisme skal styrkes og udnyttes”, skriver Assens kommune i
Kommuneplan 2013-202557 og fortsætter: ”I Assens Kommune er der et stort potentiale for at skabe
enestående friluftsområder, som borgere og turister kan bruge i forbindelse med et aktivt friluftsliv.”
Kvalitetsturisme er også et nøgleord i kommunernes visioner, som hos Middelfart, hvor der i
Erhvervs- og turismepolitik anføres, at Middelfart er kvalitetsturisme.58 I Strategi for grøn vækst,
2013-2017, fremhæves eksplicit, at der ”skal tænkes i oplevelser i naturen for gæsterne, oplevelser
der er tilgængelige og lette at købe.”59 I Destination Lillebælt har man sammen med Kolding og
Fredericia kommuner og turisterhvervene fokus på bl.a. turisme gennem fx vandsport, fiske- og
dykkeroplevelser.

Et ønske om at udvide skuldersæsonen og arbejde målrettet med helårsturisme er gennemgående tema
hos alle. I Kerteminde anfører man fx, at man vil styrke og udnytte kommunens udviklingsmuligheder
inden for helårsturisme, friluftsturisme samt grøn og blå turisme. ”Naturen er til glæde og gavn for
både borgere og turister, og mange turister vælger bl.a. Kerteminde som destination på grund af den
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Kommuneplan 2013, Kerteminde Kommune

56

Redegørelse for Erhvervsudvikling i Kerteminde, http://kerteminde-

kp09.cowi.webhouse.dk/dk/erhverv__trafik/erhvervsudvikling/redegoerelse_for_erhvervsudvikling.htm
57

Assens Kommune, Kommuneplan 2013-2025

58

http://www.middelfart.dk/~/media/Files/Politikker/Forslag%20til%20erhvervs%20og%20turismepolitik.ashx

59

Middelfart Kommune, Strategi 2013-2017
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oplevelsesrige natur. Disse oplevelser i landskabet skal udvikles fx i form af oplevelsestilbud.”60 I
Nordfyns turistforening anføres der bl.a., at man stræber efter at blive Fyns bedste ferie- og
udflugtsmål for natur- og kystbaserede oplevelser og fremhæver de mange naturskønne områder med
god plads og ro til at opleve den skønne natur både til lands og til vands. Også i det igangværende
arbejde i Nordfyn Kommunes Vision 2021, fremhæves i Spor 2, den lærende oplevelse,
naturoplevelser som bærende faktorer. 61

Regionen Syddanmark arbejder i strategi 20122020 bl.a. med oplevelsesbaseret kystturisme
og kvalitetsturisme med det formål at styrke
væksten i den danske turisme. Syddanmark er
part i et tværregionalt udviklingsprojekt. Også
på nationalt hold er natur- og kystturisme et
område, man har særligt fokus på. Regeringen
har fire overordnede visioner for dansk turisme,
fx skal dansk turisme være kvalitetsturisme og
kyst- og naturturismen skal udvikles.”62 Der er
jobs og vækst at hente for de landdistrikter, der
satser på outdoor-turisme”, viser en ny rapport
fra Center for Landdistriktsforskning, der
konkluderer, at udendørsturisme er et marked
med plads til vækst.63
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Kerteminde Kommune, Kommuneplan 2013-2025
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Nordfyns Kommune, Plancher, Visioncamp:

Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og
Landdistrikter til livogland.dk:
”Turismen er en af de allervigtigste
indtægtskilder for vores landdistrikter, men vi
skal hele tiden tænke nyt, hvis vi vil sikre
udvikling på landet. Og ved at samarbejde og
tænke nyt kan vi skabe endnu bedre oplevelser
ude under åben himmel til glæde for både
landdistrikterne og de turister, der nyder godt af
dem.”

http://www.nordfynskommune.dk/Politik/vision2021/Visionscampen/Materiale
62

Regeringen, Vækstplan for dansk turisme, 2014
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Poulsen, Tommy Søndergaard, Hjalager, Anne-Mette, Finke, Hanne Bat: Landdistrikternes potentiale for outdoor

turisme, Syddansk Universitet 2014
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Byregion Fyn lægger vægt på det særlige fynske dna, der forstås som en tværgående
sammenhængskraft. ”Fyns beliggenhed, natur og overskuelighed kan man ikke efterligne. Inden for
et afgrænset område kan du leve præcis det liv, du vil. Du kan have et liv i flere hastigheder og det
vil vi bruge som løftestang for øget bosætning.”64 Målet er at øge bosætningen især blandt yngre,
skabe bosætningsambassadører og styrke stolthed og identitet. Overordnet har Byregion Fyn i
samarbejde med Udvikling Fyn, Friluftsrådet og Naturturisme I/S udarbejdet en fælles friluftsstrategi,
hvor formålene bl.a. er at forbedre adgang til natur og landskaber, til fritids- og friluftsaktiviteter, at
skabe et sammenhængende rekreativt stinet, at bruge kysterne til friluftsaktiviteter til glæde for både
borgere og turister. I kommuneplanerne fremhæves et aktivt og lettilgængeligt friluftsudbud og et
sammenhængende stisystem der skal binde naturherligheder sammen. Netop herlighedsværdierne er
et vigtigt parameter, når det gælder bosætning. Højt til himlen og at have naturen i baghaven er unikke
kvaliteter, der skal understøttes. Derfor ser kommunerne også i deres strategiarbejde gode
synergieffekter i at skabe gode faciliteter for friluftsliv i det åbne land, idet det kan målrettes både
bosætning og turisme.

Alle fire kommuner har i mere eller mindre grad fokus på en fremtid med ændringer i
familiestrukturer og deraf nye krav til boligmassen. Kommunerne satser derfor på at kunne tilbyde

64

Byregion Fyn, Strategi Fyn 2014-2017
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en varieret boligmasse, der passer til de flestes behov. Assens Kommune vil eksempelvis sikre, at der
”altid tilbydes et kvalitets- og prismæssigt varieret udbud af byggegrunde i form af arealudlæg til
åben-lav, tæt-lav og etage bebyggelse, til lavenergi bebyggelse uden kollektiv varmeforsyning, til
storparceller ved mindre byer, til bæredygtige bebyggelser, jordbrugsparceller og endelig
eksperimenterende boligbebyggelse.”65 Bosætningsstrategien for Nordfyns kommune lægger
ligeledes op til, at der i fremtiden skal tænkes meres i nye bo- og ejerformer.66

Regeringen har stort fokus på udvikling af fødevareerhvervene og anfører da også, at det er
nødvendigt at satse på udvikling af nye og bedre kvalitetsfødevarer og teknologier, samt forskning
og

markedsføring

af

danske

fødevarer, hvis området også i
fremtiden skal stå stærkt. ”Alle
danske

regioner

har

stærke

positioner på fødevareområdet og
arbejder med at skabe fortsat
udvikling,

fornyelse

konkurrenceevne

og
i

fødevareerhvervene. De regionale
fødevareindsatser bygger på de

røgerihindsholm.dk
regionale styrkepositioner, hvilket har ført til særlige satsninger inden for bl.a. produktudvikling,
innovation og kompetenceudvikling i fødevareerhvervet.”67
I Region Syddanmark arbejdes der for at styrke den regionale fødevareklynge - fx gennem
måltidskoncepter, hvor man søger at sammensætte produkter fra syddanske fødevareproducenter og
igennem etablering af Food Architect uddannelsesprogrammet, hvor målet er at arbejde generelt på
produktudvikling og lancering af koncepter.

65

Assens Kommune, Kommuneplan 2013-2025:

http://assens-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/indhold/2_overordnet_udvikling/bosaetning_maal.htm
66

Nordfyns Kommune, Bosætningsstrategi Nordfyns kommune:

http://www.nordfynskommune.dk/~/media/Files/Dokumenter/Teknik%20og%20Miljoe/Planlaegning/Bosaetningsstrate
gi%202012.pdf
67

Danske Regioner, Fødevarer skaber regional vækst, 2012
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De fire kommunalt udpegede repræsentanter samt Region Syddanmarks repræsentant vil være LAG
MANKS indgang til de poliske centre. Derigennem sikres en kontinuerligt afstemning med de til
enhver tid gældende strategier og udviklingsplaner i området.
H2.6 Procedurer for overvågning og evaluering af strategiens gennemførelse
Bestyrelsen for LAG MANK vil løbende overvåge strategiens fremdrift. Der vil 2 gange årligt være
opfølgning på projekternes status ved personlig kontakt til projektholdere. LAG MANK lægger vægt
på en tæt kontakt med projektholderne dels for at understøtte projekternes gennemførsel, dels for at
sikre annullering af projekter, der viser sig uigennemførlige.

I forbindelse med de ordinære generalforsamlinger vil bestyrelsen redegøre for projekternes fremdrift
herunder de opnåede resultater under de enkelte temaer. Redegørelsen fremsendes til
Erhvervsstyrelsen i forbindelse med de årlige indberetninger.

H2.7 Hvordan sikrer bestyrelsen nødvendig viden og kompetencer
LAG MANK har i forbindelse med udvikling af strategien etableret kontakter til fynske
interesseorganisationer og videnscentre inden for bosætning, fødevareudvikling og naturturisme med
henblik på kompetenceopbygning inden for de valgte temaer. Kontakterne tænkes konstant udbygget
for herigennem at sikre sig nyeste viden.

I bestyrelsen findes tillige mange kompetencer inden for de valgte temaer, idet medlemmerne privat
eller erhvervsmæssigt tilfører erfaringer og viden. Bestyrelsen vil som nævnt løbende arrangere
seminarer og kurser for bestyrelse og projektholdere mhp. vidensdeling og kompetenceopbygning.
Deltagelse i kursusvirksomhed og de møder, der stilles til rådighed via Erhvervsstyrelsen og en
afsøgning af andre uddannelsesmuligheder er en selvfølgelighed.
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I. Finansiering af strategien og tidsplan
Budget 2015-2020

Driftsmidler LAG
Indtægter ** Udgifter

I alt

5.302.815

Erhvervsstyrelsen*

5.302.815

Driftsmidler FLAG
Indtægter** Udgifter
1.099.999

Driftsbudget
Konsulentbistand koordinatorer

-3.825.000

-831.406

Kommunikation
Kørsel/rejseudgifter bestyrelsen

-540.000
-80.000

-95.093
-14.000

Kørsel/rejseudgifter koordinator
Kontorartikler

-117.815
-120.000

-17.500
-20.000

Lokaleleje, forplejning ifb. diverse møder
Kompetenceudvikling, kurser mv.

-240.000
-300.000
-80.000

-60.000
-50.000
-12.000

Revision
Projektbudget
Projektstøttetemaer
Tema I: Erhverv - Udvikling af
kvalitetsfødevarer
Tema 2: Erhverv - Udvikling af
naturoplevelser af høj kvalitet
Tema 3; Bosætning - Bidrage til udvikling
af alternative bosætningsinitiativer
udvikling af naturoplevelser af høj kvalitet
Tema 4: Udvikling af den maritime
økonomi

Total

LAG
FLAG
21.491.033
4.400.000

7.163.678
7.163.678
7.163.678
4.400.000
21.491.033

4.400.000

Beregningen er justeret i henhold til Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af udmeldte reduktioner i 2017. LAG
MANK forventer, at ovenstående budget også skal dække udgifter for perioden 1.1.2021 - 1.7.2022.
** Erhvervsstyrelsen oplyser, at LAG MANK kan disponere over 20 % af det samlede budget til drift.
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Tentativ tidsplan

Godkendelse
Implementering
Drift LAG

Drift

Oprettelse FLAG
Startseminarer
indenfor valgte

Vejledningsseminarer for

Drift

igangsættelse og

temaer

afslutning af
Iværksættelse af

projekter.

samarbejde med
interessenter

Projekter igangsat
inden for valgte

Igangsættelse af
projekter

Vejlednings-

Drift

seminarer for
igangsættelse og

Vejlednings-

afslutning af

seminarer for

projekter.

igangsættelse og
afslutning af

temaer
Projektopfølgning
Evaluering mål

Projekter igangsat

projekter.

Vejlednings-

igangsættelse og

temaer

afslutning af

Projekter igangsat
inden for valgte

Projektopfølgning

2016

2017

2018
Evaluering mål

projekter.

inden for valgte
Projekter igangsat

temaer
2015

seminarer for

afslutning af

temaer

Projektopfølgning

Vejlednings-

igangsættelse og

projekter.

Projekter igangsat
Midtvejsevaluering

Drift

Seminarer for

inden for valgte

Evaluering
strategimål

Drift

2019
Projektopfølgning

inden for valgte
2020
temaer
Evaluering
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J. Prioriteringskriterier
LAG MANKs bestyrelse har besluttet, at den på baggrund af erfaringerne fra 2015 vil benytte
nedenstående vægtning.
J.1.
LAG skal indtaste i de gule felter – se eksempel på indtastning i nedenstående.
Prioriteringskriterium

Grundvægtning i

LAG-fordeling

Endelig

procent defineret

af 45

vægtning i absolutte

Slutvægtning

af maksscoren pr

af Ministeriet

procentpoint:

procent*

kriterium

(55%)

35 points* +

tal****

Minimumsscore, %

yderligere 10
points** under
Effekter***
Projektbeskrivelse og ansøger

5

6

10

1,2

70

Relevans

6

6

11

1,32

30

Synlighed

5

3

10

1,2

10

Lokal forankring

5

5

10

1,2

10

Samarbejde

6

5

11

1,32

10

Innovation

3

6

8

0,96

10

1,2

10

Bæredygtighed

5

4

10

35

35

70

Økonomiske effekter

7

3

9

1,08

0

Miljømæssige effekter

4

1

6

0,72

0

Klimaeffekter

3

1

5

0,6

0

Sociale effekter

3

3

5

0,6

0

Kulturelle effekter

3

2

5

0,6

0

Total kriterier eksl. effekter

Effekte
r

48 point
ud af
360
Total effekter

20

10

30

3,6

mulige
450 point
ud af
1200

Total i alt

55

100

mulige

* Fordeles på minimum 4
kriterier med højst yderligere 15
procentpoint pr kriterium
** Fordeles på minimum 2 effektområder
*** Skal være ens for alle projekter under hver ansøgningsrunde
**** Værdi af hvert scoret point under hvert kriterium med den givne
vægt
Sæt kryds
[x]
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Ønskes det at prioritere unge ansøgere?
Ønskes det at prioritere GOSI (geografiske områder af særlig interesse)?

Skal defineres inden ansøgningsrundens start

Privatfoto

K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser,
aktionsgruppe har gjort sig
Bestyrelsen for LAG MANK har ikke yderligere bemærkninger.
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L. Underskrifter

Dato:

Formandens navn (blokbogstaver):

Formandens underskrift:

Dato:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har
modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af
betydning for sagens afgørelse.
Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver):

Bestyrelsesmedlems underskrift:

Dato:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har
modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af
betydning for sagens afgørelse.
Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver):

Bestyrelsesmedlems underskrift:
Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har
modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af
betydning for sagens afgørelse.
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