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Sommerhilsen 2019 

Sommeren er over os. I mere traditionel forstand, lidt sol, vand, blæst og svingende temperaturer. 

Hvad ender det med, når vi skal gøre status over sommeren 2019? 

Lidt på samme måde er det lidt svært at gøre endelig status over LAG. Vores fremtid er ikke 

afklaret, hvorledes er fremtiden når den igangværende projektperiode udløber med udgangen af 

2020. Her tænker jeg på de forhandlinger der pågår i EU. Man er i gang, men muligvis bliver man 

ikke færdig til, at en ny projektperiode kan starte op i 2021. Det ser faktisk ud til, at der først bliver 

projektmidler at uddele fra 2022. Det er trist, at man ikke tidsnok har igangsat forberedelserne til en 

ny periode. 

Denne usikkerhed bevirker også konsekvenser for os. Vi kender ganske enkelt ikke vilkårene for 

vores drift i 2021. 

Fra min side er der ikke nogen tvivl, vi skal fortsat have et LAG, som kan støtte de initiativer der 

står beskrevet i vore nuværende udviklingsstrategi.  

På nationalt plan og lokalt for os har vi været og er udfordret på beskæringen af vores støtte- og 

driftsmidler. I forbindelse med den afsluttede valgkamp til Folketinget var der tilkendegivelser fra 

flere partier, at beskæringen af LAG skulle ophøre. Efter valget ser der ud til, at være et flertal for 

øgede midler til LAG. Det står ikke konkret beskrevet i ”forståelsespapiret”, så her er usikkerheden 

stadig bestående. 

Som jeg skrev i min nytårshilsen, har vi meldt os ind i Landdistrikternes Fællesråd. Det har 

samtlige lokale LAGér landet over gjort. Jeg må rose Landdistrikternes Fællesråd, for at have gjort 

en meget flot og ihærdig indsats for at formidle problemerne for LAG til alle politikere på 

landsplan. Jeg håber, at det bærer frugt! 

Ved vores første ansøgningsrunde her i 2019 var der ansøgninger på 1.901.000 kr. Vi har samlet set 

fået tilsagn fra Erhversstyrelsen om at kunne anvende 1.578.234kr. i kalenderåret 2019. Vi har i 

bestyrelsen tradition for at bruge vores sunde fornuft og pragmatiske evner når vi behandler 

ansøgningerne. Vores første vejledning sker via Lene Fogeds objektive gennemgang. Efter 

behandlingen endte vi ud med at give tilsagn til Pintrip i Salling, Brænderiet i Sundsøre, E-sport i 

Spøttrup, Nordic Østerssauce i Glyngøre og Verdenskortet i Klejtrup. Vi gav afslag til to øvrige 

ansøgere, men tilkendegav, at ved nogle nye mere konkrete ansøgninger vil vi tage dem op til 

overvejelse igen. Samlet set bevilgede vi således ca. 600.000 kr.  

Vi ved allerede nu, at der er udsigt til flere gode ansøgninger, som skal behandles i bestyrelsen sidst 

i august. Ansøgningsfristen er 6. august 2019. 

 

Hermed ønskes i alle en god sommer!! 

Med venlig hilsen 

Jens Poulsen 


