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1,7 mio. kr. fandt 6 aftagere i årets første ansøgningsrunde
Det var en tilfreds LAG MANK bestyrelse, der også i denne runde måtte prioritere skarpt mellem 14
gode projekter.
Heldigvis finder vi god hjælp i vores udviklingsstrategi, der forholdsvis snævert definerer vores indsatsområder. Inden
for erhvervsudvikling arbejder vi med naturturisme og fødevareudvikling, og når vi taler om bosætningsfremmende
projekter, støtter vi sammenhængende støttefaciliteter til friluftslivet, fortæller formand Carsten Petersen.
Fødevareerhvervet blev begunstiget
To erhvervsprojekter og fire friluftslivsprojekter fandt vej gennem nåleøjet denne gang. Det glædede bestyrelsen
særligt, at der er to rigtig gode fødevareinitiativer på vej. Virksomheden Selleberg har allerede slået dets navn fast
inden for højkvalitetsprodukter med udgangspunkt i søde kirsebær. Med udviklingen af nye og helt andre
produktlinjer i samarbejde med lokale kokke vil produktionen blive forøget betydeligt på den gamle herregård ved
Marslev. Det skaber vækst, jobs og udvikling. På samme måde var bestyrelsen meget begejstret for
afsætningsnetværket The Food Assembly, der med base på Nordfyn er klar til at indtage det danske marked.
Konceptet har nydt stor succes i Syd- og Mellemeuropa, og introduktionen i Danmark skal medvirke til at forenkle og
fremme afsætningsmulighederne for små lokale fødevareproducenter.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil se flere erhvervsrettede ansøgninger inden for såvel
fødevareproduktion som turisme. Vi ved, at der er tanker og initiativer i gang, og da LAG MANKs pulje er en af de få,
der kan yde direkte støtte til etablerings- og produktionsudvidelsesinvesteringer er det bare at tage fat i os, udtaler
Carsten Petersen.
Næste ansøgningsrunde
Der er endnu to ansøgningsrunder i 2016, hvor bestyrelsen skal anvende den resterende del af puljen på ca. 3. mio.
kr. Næste ansøgningsfrist er d. 1. april og der er endnu en ansøgningsrunde d. 1 september. Foreningen har ansat en
koordinator til at understøtte i ansøgningsprocessen. Det vil jeg opfordre til alle udnytte, således vi sikrer, at
ansøgningerne ligger inden for skiven, og de lever op til de formelle krav, siger Carsten Petersen.

Støttede projekter:
Selleberg Specialiteter:
Selleberg Specialiteter blev grundlagt i 2010, hvor der med umiddelbar
succes blev etableret et lille produktionskøkken på Herregården af samme
navn til udvikling og fremstilling af en serie kirsebærdelikatesser baseret på
anvendelse af søde kirsebær.
Nu skal produktionen udvides med helt andre produkttyper. Der etableres
produktion af chutneys og andre syltede produkter under det
velrenommerede brand Annas Gourmet, ligesom der i samarbejde med
Danmarks bedste fiskerestaurant, Rudolf Mathias i Kerteminde, lanceres
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en serie af fiskesupper og saucer til salg i den eksklusive del af dagligvarebranchen.
Indstilling: 540.000 kr.
http://www.sellebergspecialiteter.dk/
Kontakt: Søren Hvenegaard Lassen, tlf.: 4045 1128

Nordfyns Erhverv: The Food Assembly - nyt digitalt afsætningskoncept for udvikling af lokale fødevarer
Indstilling: kr. 187.500
En af de store knuder for små fødevareproducenter er at finde
gode afsætningskanaler med mulighed for at nå ud til nye
kundegrupper og derved øge produktion og omsætning. The
Food Assembly er et fransk webbaseret afsætningskoncept, der
inden for de sidste par år har haft stor succes i bl.a. Frankrig,
Tyskland og Storbritannien. Nu introduceres konceptet i
Danmark, hvor fødevareproducenterne i Nordfyns kommune
bliver de første, der får mulighed for herigennem at afsætte
deres varer lokalt og i større danske byer.
www.thefoodassembly.com
Kontakt: Per Olesen: tlf.: 4027 0913
Føns Vig Fritidsfiskerforening
Indstilling: kr. 214.500
Føns Vig Fritidsfiskerforening etablerer et mindre samlingssted ved Føns Vig Jollehavn, som også bliver centrum for
formidling af fugle og dyrelivet omkring Fyns Vig. I det daglige vil samlingsstedet være ”havnekontor” for brugerne af
havnen, men der er også planer lokale arrangementer som deltagelse i naturens dag, ligesom faciliteten skal bidrage
til udviklingen af kyst- og naturturismen.
Kontakt: Ib Jensen (formand): 4122 0461, Merethe Juul Thysen (projektleder): 2028 5668,

Skibsbro ved Ladbyskibet i Kertinge Nor
Indstilling: kr. 210.000
Ladbyskibet har rejst sig fra graven. Det har en gruppe frivillige og Østfyns Museer arbejdet på de sidste fem år, og
nu ligger skibet næsten færdigt efter en byggeproces baseret på datidens håndværksmetoder. Med etablering af en
skibsbro får vi mulighed for at besejle Kertinge Nor og nyde naturen i en rekonstruktion af det smukke skib.
Skibsbroen giver også mulighed for at åbne Kertinge Nor for mindre tursejlads for turister - et tilbud der vil styrke
Kerteminde kommune yderligere som en attraktiv turistattraktion.
Kontakt: Claus Sørensen, tlf.: 23 96 99 80
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Strib Sejlklub
Indstilling: kr. 317.500
På Strib havn arbejdes der også på at udvikle faciliteter og
igangsætte nye aktiviteter til glæde for såvel
lokalbefolkningen som besøgende turister. Sejlklubben vil
ombygge den gamle smedje og opføre en mindre tilbygning,
så der bliver plads til opholds-/omklædningsrum, minikøkken
og toiletter. Derudover etableres en sauna til vinterbaderne,
og den nuværende legeplads overdækkes, så den bliver mere
attraktiv for dagplejere og børnefamilierne. Med projektet får
området omkring Strib Havn en væsentlig opgradering, som
mange brugere vil drage nytte af.
Kontakt: Per Stub Olsen, tlf.: 2440 8158

Det danske Spejderkorps: Toiletfaciliteter i Brænde Ådal
Indstilling: 300.000
Brænde Ådal er en fantastisk naturperle på Vestfyn, som bl.a. Middelfart og Assens Kommuner har investeret i at
gøre tilgængeligt for publikum i form af nye stisystemer shelters og naturvejledningsture, hvor såvel dyrelivet som
fortidens udnyttelse af området til landbrug, tørvegravning m.v. formidles.
Projektet er i høj grad lykkedes – ja faktisk er successen så stor, at det har medført andre problemer. For at løse en af
de mest delikate udfordringer etablerer Spejdergården Skovbrynet moderne toiletfaciliteter for brugerne af området
med henblik på at sikre områdets attraktivitet.
Kontakt: Kim Rune Larsen, tlf.: 2010 5858.

