INSPIRATIONSHÆFTE MED LAG-PROJEKTER I JAMMERBUGT OG VESTHIMMERLAND

HVAD DRØMMER DU OM?

LAG-JAMMERBUGT-VESTHIMMERLAND
DIN LOKALE AKTIONSGRUPPE ARBEJDER MED LANDDISTRIKSUDVIKLING
-HVORDAN DEN VIL STØTTE DIN IDE OG DIT FÆLLESSKAB - VELKOMMEN!
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Vision
LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland vil være understøttende fødselshjælper til bæredygtige projekter med sigte på at bevare og udvikle eksisterende virksomheder samt etablere nye virksomheder. Vi understøtter initiativer til bevarelse og udvikling af attraktive levevilkår og til fornyet
vækst og bosætning og netværksdannelser og forbedrede tværgående samarbejdsrelationer i og
uden for området.
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Asgers Sang
Vores DNA i landdistrikterne er båret af det nødvendige fællesskab, som værdsætter forskelligheden. Det er
en stor udfordring, som kræver både ærlighed og kærlighed til livet. I de følgende linjer har jeg forsøgt at lave
en poetisk tilgang til de foreningsmennesker, som gør en stor forskel i dagligdagen.
En daw kom min nabo hen til min hæk
Han plejer ellers åltier og holde sig væk
Hva’ er da i vejen, han hår klippet sit skeg
A rettet min ryg, men bløw sgu lidt bleg
Omkvæd:
For medlemskort og møder og hva’ ved jeg
A hår den unde-rende-mæ gjow så møj på min vej
Om så at de kom kravlende, så sagde A sgu nej
A vil passe mig selv, A vil bare være mig
Æ for nøj, men dengang A var mæ, da skej sgu nøj
Altså lige indtil at træneren, han tog mit trøj´
Sku A rende rundt der uden nummer syv
I kan den unde-rende-mæ tro, at det skal bliv lyv
Æ for nøj, men dengang A var mæ, da var festerne
sgu vild
Der var to slags brændevin og jen slags sild
Så kom der jen i bestyrelsen, såån en fe-kon-dek
Han begyndte den unde-rende-mæ at spille musik

En gang der tænkte jeg også, lad mæ hjælpe dem
igen
Så A troppe op - til generalforsamling
A pegt på mig selv: ”Her er Jeres formand igen”
Men A fik kun jen jeneste stemme!
Hvad sker der nu? Min nabo han råber
Det hele står stadig for mig ligesom i tåger
Ordene fra hans mund, var som en salut:
Det er slut med foreningen, den er kaput
Afsluttende omkvæd:
Medlemskort og møder og hvad ved jeg
Han havde den unde-rende-mæ gjow så møj på sin
vej
Og da at de kom kravlende, så sagde han sgu nej!
Hvorfor i himlens navn spurgte de ikke mig?

Asger Andersen

Formand for LAG-JAMMERBUGT-VESTHIMMERLAND
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LAG er noget, vi brænder for og skaber sammen!
Jeg er stolt af at være med på holdet, når positive, engagerede mennesker betror mig deres drømme.
Det er et kæmpe privilegium at bistå dem i processen med at realisere dem - fra det første sparringsmøde til
det færdige resultat. Vi lykkes ikke hver gang, men når vi gør, er det en vidunderlig fornemmelse.
Det er en kæmpe berigelse at arbejde med samskabelse i communities med ildsjæle, iværksættere og samarbejdspartnere om ny udvikling i landdistrikterne. LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland er en del af et kæmpe netværk, der forgrener sig ud over hele Europa, men som samtidig når helt ud til ”Maren i kæret”. Arbejdsmetoden
med etablering af knap 6000 Lokale Aktionsgrupper over hele Europa, som alle er funderet i leader princippet,
Bottom up filosofien og Partnerskabsmodellen har for længst bevist sit værd som et fantastisk fælles instrument omkring skabelse af ny udvikling i landdistrikterne.
LAG er i dag kendt af de fleste aktører i området, der arbejder med udvikling af nye initiativer såvel kommercielt
som almennyttigt. Uden samarbejde med erhvervskontorerne, kommunerne, regionerne, ministerierne, styrelserne, de private konsulenter og freelancerne ville vi ikke kunne realisere de mange drømme.
Smukt er det, når det hele spiller sammen, så vi lykkes – sammen.

Koordinator Peter Bach Frederiksen
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Rævhede Charcuteri

LAG-tilsagn: kr. 150.000

En bid af det vilde liv – eksklusivt charcuteri
I Nordjylland får man en smagsoplevelse uden lige hos gårdbutikken og engrosvirksomheden Rævhede
Charcuteri. Med kærlighed til naturen og kvalitetsprodukter løftet til det højeste niveau, producerer Rævhede
Charcuteri alt, hvad hjertet kan begære inden for vildt og kød.
Virksomheden er ovenikøbet banebrydende i Danmark i processen med fermenteringen af deres kød. De er
lykkes med at opfinde en metode, hvor fermenteringen kan løftes til et andet niveau.
Rævhede Charcuteri kan man oprejst pande kalde sig en af Danmarks førende som vildt- og pølsemageri
producenter. Man kan som kunde med god samvittighed tage en bid af Rævhede Charcuteris produkter, hvor
dyreetik og produktionsforhold er med til at sikre en god kvalitet.
Med et LAG-tilskud har man muligheden for at åbne lågen til drømmen
Jimmy Havgaard fortæller, at LAG har været med til at åbne drømmen op. ”Hvis man ikke har alle de penge, der
skal til for at fuldføre projektet, kan man ikke lukke lågen op, men det kan et LAG-tilskud bidrage til.
Jimmy Havgaard har stolt overgivet forretningen til sin søn, Rune Havgaard. Han har samme passion for kvalitetsprodukter som sin far, og går altid med tankerne om, hvordan forretningen kan udvikle sig yderligere. Med
prisen som dansk mester for slagterlærlinge i 2014, har han allerede sat sine standarder.
Læs mere på www.raevhedenaturprodukter.dk
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Gundersted Købmandsgård

LAG-tilsagn: kr. 295.000

Lokal nænsomhed, hjertevarme og fællesskab – et unikt socialøkonomisk projekt, hvor der er
højt til himmelen og lokal forankring
Man må absolut sige, at Gundersted Købmandsgård udfører et fantastisk arbejde, hvad angår et socialøkonomisk projekt. For Gundersted Købmandsgård har samarbejdet med LAG været positivt hele vejen i gennem.
Det har givet liv på hjørnet af Gundersted og skabt en arbejdsplads for borgere med særlige behov, siger formand for Gundersted Købmandsgårds forening, Kjeld Østergaard.
Hver dag møder borgere med særlige behov ind på arbejde i Gundersted Købmandsgård med et smil på læben
og gå-på-mod. Her tages der hensyn til de forskellige behov, borgerne har, hvor de udfører forskellige arbejdsopgaver ud fra deres spidskompetencer.
Nogle er gode til tal imens andre til bogstaver, nogle er gode til at fylde varer op, og andre nyder at stå bag
kassen og ekspediere kunder. Derudover er der også nogle, der laver brænde til salg og mulighed for borgerne
for at tage ud og lave havearbejde i lokalområdet. Dyrene omkring købmandsbutikken og værkstedet skal også
passes, og dette sørger borgerne og de lokale for.
Lokal nænsomhed
Denne menneskelige nænsomhed, som er helt særlig i Gundersted, skaber plads til mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet, liv i byen og kæmpe nytteværdi.
Dette projekt har været muligt at udføre med Globens indvirkning, LAGs støtte til værkstedet og en masse
ildsjæle i form af frivillige borgere i byen, som gør et fantastisk stykke arbejde.
Læs mere på www.gundersted.dk/koebmandsgaarden.aspx
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Museum for Papirkunst

LAG-tilsagn: kr. 100.000

En iværksætterdrøm omfavnet af fantasi, magi og papir
Når man er den første i Norden til at starte et museum for papirkunst, er det på ingen måde en nem proces. For
Bit har det krævet alt, og hun kan nu se stolt tilbage på det fantastiske stykke historie, hun har skabt.
Det er svært, og næsten umuligt, at sætte ord på, hvor stort et talent Bit Vejle er. Man kan ikke undgå at blive
imponeret over, hvad hun kan udrette. Hun har dedikeret sit liv til papirkunsten, og det har ikke været uden
omkostninger. Det at sætte sit aftryk med papirkunsten og tage andre med ind i sit univers betyder alt for Bit,
også selvom processen har været ”et meget langt lærred af blege” – Bit Vejle.
En fornøden hjælp kan løfte bjerge
”LAG har været uendeligt vigtigt for os. Som virksomhed startede jeg en meget vanskelig proces, fordi jeg
skulle etablere en kulturinstitution, og det er noget meget andet end en virksomhed. Det er ikke ofte, der bliver
startet nye museer. Hvor alt handler om det kommercielle i en virksomhed, handler det med et museum om nye
udstillinger, som er kostbare, arbejdskrævende og kræver fagkundskab. Det er omkostningsfuldt, hvis det skal
skabes med kvalitet. LAG troede som de første på os, og tænkte store tanker. De har været en fantastisk sparringspartner, har stillet op helt enestående hver eneste gang. De har virkelig lært os om, hvordan et komplekst
ansøgningssystem skulle håndteres” siger Bit Vejle.
Læse mere på www.museumforpapirkunst.dk
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Hødal Malteri Hjortedal

LAG-tilsagn: kr. 400.000

Nyt eventyr Hødal Malteri
På ejendommen Hødal drives destilleriet Nordisk Brænderi. Her bliver et stort sortiment af eksklusiv spiritus
brygget. Med tilskud fra LAG blev virksomheden etableret i 2009, og udviklingen af virksomheden er siden
vokset støt.
Endnu et tilskud fra LAG har givet virksomheden mulighed for et helt nyt udviklingsprojekt med Hødalens
Malteri, og der er ved at blive etableret et malteri, hvor man vil arbejde med forskellige former for forædling af
økologisk dyrket byg. ”Det har været ret fantastisk med LAG, der hjælper med midler til noget, vi måske ikke
havde gjort uden. Jeg er stædig, men vi var nok aldrig kommet så godt fra start uden LAG-midler. Os med
tossede drømme har koordinatoren altid været klar til at hjælpe, og det har været en unik oplevelse.
Når vi havde tvivlsspørgsmål, har der været unik hjælp at hente i LAG.” - Anders Bilgram
Kærligheden til natur og lokalt økologisk dyrkede råvarer er Hødalens vision med forædling og produktion af
malt. Den ultimative førsteprioritet er at skabe og udvikle en unik smagsoplevelse.
Man kan finde sit helt eget eventyr i sin egen baghave
”Som udgangspunkt har jeg en nysgerrighed på mennesker, naturen og verden. Jeg nyder duftene og smagene.
Der er mange oplevelser gemt i smag.” - Anders Bilgram
Med det nye malteri er det hensigten at producere malt på to måder. Dels i et moderne maltningsanlæg og
dels ved traditionelt gulvmaltning. Desuden etableres en tørveovn i ny selvstændig bygning, hvor det er muligt
at tørre malten med brug af tørv, bøgetræ og varm luft. Dette sker under anvendelse af traditionelle såvel som
moderne maltningsmetoder, og der er etableret lagerplads til malten.
Målet er at levere økologisk malt til produktion af lokal whisky og øl og være leverandør af malt til andre producenter i ind og udland.
Læs mere på www.nordiskbraenderi.dk
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Ingstrup Bogbrugs

LAG-tilsagn: kr. 350.000

Er du stedkendt? Kulturel og folkeoplysende perle i Ingstrup
Ingstrup vandt i 2014 titlen som Nordjyllands bogby. Når man træder ind i Ingstrups bogbrugs, mærker man
pulsen falde og lysten til at fordybe sig.
I Ingstrup landsbysamfund er der en enorm stolthed og et vidunderligt fællesskab omkring deres bogbrugs.
Her indleverer man bøger, som man ikke selv får læst, og på den måde kan andre få glæde af dem. Udvalget og
ordenssansen er i højeste grad også til at prale af, og med sine 30.000 bøger er der læsestof til enhver smag.
Et engagement uden lige og LAG-midler skaber rum
Bogbrugsens indbydende lokaler inviterer til en hyggelig og afslappende stund og plads til, at byens borgere
kan mødes. Opbakningen er stor, og de frivilliges engagement bliver gennemført med ildhu. Helge Ottov, næstformand og frivillig i Ingstrup bogbrugs, tager sig dagligt af bogbrugsen sammen med de andre frivillige.
Byens borgere er yderst taknemmelige for LAG-midlerne, fordi de har bidraget til, at projektet overhovedet
kunne lade sig gøre. Foruden disse midler var der ikke råd til at lave så enestående lokaler. Bogbrugsen har
skabt opmærksomhed omkring byen, hvor folk landet over kommer strømmende for at opleve den. Store forfattere som Sara Blædel viser sig også i byen, når der i september måned 2022 afholdes bogfestival.
Læs mere på www.ingstrupbogby.dk
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Hvis det nu kan lette dig, fri dig for de bange
grænser
Vi ku’ dele dine tanker - blive rigere derved
Måske nå hinandens hænder
Sende varme stærkt derud - bygge stærke
smukke buer
Der kan holde mod det kolde for en tid
Digt Muldjordshænder, Bjarne P. Ejaas

Stem din streng til klare rene toner
Træd ydmygt ind med åbent ærligt sind
Gå stille rundt, lad din sjæl tale - nå dig
Budskab rækkes af muldjordshænder
Frygt - ja vanvid - stærkt blir båret
Af mennesket med følsomt varme
Hentet op fra spejlets dyb
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Koppes Mølle

LAG-tilsagn: kr. 350.000

Magisk Bed&breakfast i sublim natur – outdoorliving er en ny trend
Er du bange for at tænke stort? Det var ejer af Koppes Mølle, Karen Hald, indtil hun fik at vide, at det netop var
det, hun skulle gøre. Nu står hun, med hjælp fra LAG, med et fremtidssikret B&B, hvor tanken på genbrug er
løftet til et højere niveau og outdoorliving er i højsædet.
Hos Koppes Mølle finder du vidunderlige overnatningsmuligheder, hvor to af hytterne er plantet direkte i naturen med udsigt til områdets særlige dal. Når mørket trænger sig på, kan du tage på bæversafari. Æstetik, stilhed og nærvær er kerneområdet for en super oplevelse. Så velkommen!
Projektet har ikke været nemt at gennemføre og krævede stærk vilje. Processen har været: ”Bestemt positiv,
men det har været en udfordring at skrive ansøgningen til LAG. Men det satte en retning for, hvad jeg ville med
projektet, og det blev min ramme og en form for styringsværktøj for os, så vi ikke stak i flere retninger” – indehaver Karen Hald
Autentisk tilgang til gæsteoplevelser
En del af Koppes Mølles identitet er mødet med mennesker og at nyde det at være i ét med den meditative
natur. Karens uddannelse som friluftsvejleder giver mulighed for at skabe unikke naturoplevelser for gæsterne
på Koppes Mølle. Relationer er for stedet en af kerneværdierne, og de samarbejder lokalt, og skaber nye dynamikker mellem nye aktører i lokalområdet.
Efter forløbet med LAG er Koppes Mølle ikke længere bange for at drømme stort, og de har nu et naturskønt
B&B, hvor sansen for æstetik og naturen er så skøn, at det absolut skal opleves. Så tag til Koppes Mølle - stedet
hvor du lander lige præcis i centrum af naturen.
Læs mere på www.koppesmoelle.dk
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Hvem vil ikke vågne op til denne udsigt?
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Grotrian A/S

LAG-tilsagn: kr. 400.000

Et topmoderne og fuldautomatisk pladetårn til fiber laserskærer – et erhvervsprojekt, der batter
LAG-midler lettede Grotrian A/Ss investering til et pladetårn med en topmoderne fiber laserskærer. Denne nye
teknologi forbedrer tilværelsen for firmaets ansatte og virksomheden, som nu kan producere tre gange så meget om dagen.
Grotrian A/S er en underleverandør-virksomhed, som primært producerer delkomponenter af alt i metal til andre virksomheder. Med en opgradering af digitaliseringen og automatiseringen har de nu en maskine, der selv
kan køre skæreprogrammerne med minimal håndtering.
Dette giver værdi og kapacitet for virksomheden, som kan bruge deres dyrebare tid på flere opgaver samt hasteopgaver og dermed hurtig og effektiv levering til kunderne. Samtidig sikrer maskinen mindre håndtering af
produkterne for personalet - pladetårnet klarer en stor del af den manuelle betjening.
Innovativt erhvervsprojekt med hjælp fra LAG
”Selvfølgelig letter det først og fremmest investeringen. Hele processen med at komme igennem ansøgningen
gør, at vi fik analyseret processen, og på den mådes skabte det et nyt fremtidsperspektiv for vores forretningsplan. LAG har været med til at understøtte, at det har været en god ide, og så har vi haft stor hjælp fra Aalborg
Universitet til at gøre projektet endnu mere lækkert. Aalborg Universitet har været med til at dokumentere det
hele vejen rundt, og processen med LAG-ansøgningen har tvunget os til at tænke os godt om” – Direktør af
Grotrian A/S, Lars Herskind Grotrian.
Læs mere på www.grotrian-as.dk
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Lystfiskerturisme i verdensklasse

LAG-tilsagn kr. 294.000

Når partnerskabsprojekter lykkes og giver mening
De lokale aktionsgrupper omkring Limfjorden samarbejder på tværs af geografiske områder om at styrke lystfisker turismen ved
vores fjord. Projektet, Fisketuren går til Limfjorden, er et udtryk for et seriøst og solidt samarbejde, der er en succes. Disse helt nye
relations platforme sker på tværs af erhvervslivet og kommuner. Sammen arbejder de for at skabe en ren og bæredygtig Limfjord
til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den. Det er projektets grundlæggende ide at identificere, udvikle og formidle lokale
erhvervsvirksomheders produkter til lystfiskerturisme i Limfjordslandet.
Har du nogensinde prøvet at fiske? Så kender du følelsen af det adrenalin kick, der opstår i det sekund fisken bider på, og du snart
kan fornemme, at fangsten er trukket på land. Denne oplevelse kan du nu løfte til et endnu højere niveau på grund af projektet
Fisketuren går til Limfjorden.

Forrygende feriedestination
Dette projekt danner ramme om et ønske om at gøre Limfjorden til en feriedestination for lystfiskere. Derfor har projektets hovedformål været fiskeri, miljø og oplevelsestilbud for at skabe en identitet af Limfjorden som en attraktiv lystfiskerdestination.
”Jeg tror setupet for det her projekt og arrangementet fra alle, har været i top. Det her er et kæmpe projekt med rigtig mange forskellige partnere, og vi var regulært nervøse over, hvordan vi skulle navigere i det med virksomhederne. Vi kom og tilbød en ekstra
dimension til deres forretningsplan, som de skulle kunne se sig selv i som virksomhed ” siger projektleder Lars Nørgaard Bach.
For Limfjordsrådets sekretariat blev det en sjov og spændende proces: ”og vi blev rigtig fint modtaget og faciliterede rigtig meget
støtte til alle partnere. Vi søgte på kontoret at være en solid og god støtte for alle partnere - også virksomhederne. Vi stillede så
også krav i forhold til certificering, nogle faldt fra, men de fleste virksomheder arbejder med det som et sideprojekt til deres brand
i virksomhederne i dag” - Lars Nørgaard Bach.

Koordinatorerne er uvurderlige og værdifulde, når man arbejder med tunge EU-systemer
”Vi er her på kontoret gearet til at navigere i EU-projekter og til at navigere i det her EU-system, men selv for os her på kontoret
er det et svært system at danse med. Vores samarbejde med de forskellige koordinatorer har været værdifuldt for projektet. Vi
havde en rigtig god dialog med dem og absolut værdifuld sparring, når man arbejder i så store og bureaukratiske projekter som
det her” – Lars Nørgaard Bach, projektleder Limfjordsrådets sekretariat.
Læs mere på www.limfjordsraadet.dk
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Glenholm Vingård

LAG-tilsagn: kr. 350.000

Vidunderlig vingård med innovativ og dynamisk produktudvikling
- en kostbar produktion af smukke vindruer i den Vesthimmerlandske muld
Hos Glenholm Vingård har de udvidet deres sortiment med hjælp fra LAG. Med mersalg og omkring 6.000 besøgende om året
har det været helt naturligt med en udvidelse af deres lager og vineriet, hvor vinen produceres. LAG-tilskuddet har i denne fase
givet vingården økonomi til at udføre alle deres ønsker til produktudviklingen. Glenholm bygger på fællesskabet - og ejes af mere
end 1.000 anpartshavere.
Dette LAG-projekt har ubetinget været en succes, fordi de nye produkter af restproduktionen kunne blive udviklet. Der er en kategori af druer, som ikke er gode nok til vin, og dem har vingården formået at omdanne til lækre produkter. Familien er økologer
helt ind til hjertet, og for dem er der så meget saft og kraft i disse druer, at de ikke må gå til spilde.

At kaste sig ud på dybt vand med produktudvikling – støtte til en kreativ proces
Man skal være modig for at begive sig ud i produktudvikling, men det har på dette projekt uden tvivl været en succes. ”Vi har
gennemført produktudviklingen, da LAG-tilskud gjorde det muligt at tage det hele med. Når man laver produktudvikling, finder
man hen ad vejen ud af, at det skal laves på en anden måde, og det at have økonomi til at gøre det rigtigt har betydet meget.
Det har ubetinget været en succes, fordi de nye produkter af restproduktion kunne blive udviklet. Druerne er dyrket eksklusivt
og nænsomt, og er så kostbar en produktionsform, at det at skulle smide halvdelen af drueproduktionen væk, er ubærligt” siger
ejerkredsen Hans Jørgen Madsen.

Spirende ideer og biodiversitet hos ejerkredsen til nye projekter
Ejerkredsen er innovative og fulde af ideer til forbedringer på vingården. Med stor respekt for naturen går Glenholm Vingård for
eksempel også med ideen om at udgrave en sø på vingårdens sydligste del. Her kan der ikke dyrkes vin, og derfor ønsker de i
biodiversitetens tegn at give bosted til insekter, fugle og andre dyr, som kan nyde godt af muligheden for vild natur og drikkevand.
Dette giver også anledning til endnu flere naturrige oplevelser for vingårdens besøgende.
Projektet med en udgravning kan derfor være et kommende projekt med LAG, som allerede har gjort en stor forskel for Glenholm
Vingård. Med tilskud fra LAG har de fået pladsen til at udfolde sig på og redskaber til at udvikle flere produkter, hvilket har givet
en uundværlig hjælp til vingårdens fortsatte ekspansion og en målsætning om at ramme et årligt besøgstal på 10.000.
Læs mere på www.glenholm.dk
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Jan Jørgensen Guldværksted

LAG-tilsagn: kr. 457.000

Et værksted kombineret med butik og oplevelsescenter, der er guld værd for unge lærlinge
I Blokhus har Jan Jørgensen åbnet et moderne og formidlende værksted, hvor der fremstilles håndlavede smykker. Her er håndværket i centrum, og butikken emmer af kollega- og arbejdsglæde og følelsen af at befinde sig
på Vestkysten.
På den skønneste arbejdsplads, placeret i centrum af Blokhus, bliver dygtige guldsmede uddannet. Når man
træder ind ad døren, opstår der ingen tvivl om, hvor højt det kollegiale prioriteres. Ejer, Jan Jørgensen, sætter
en ære i at give de unge guldsmede en god start på arbejdslivet, og han har hjertet på det helt rette sted.
Daglig leder, Lykke Harpøth, udtaler: ”Husets DNA er rendyrket æstetik. Vi sætter selv et aftryk på alt, vi laver,
og absolut intet er overladt til tilfældighederne. Alt passer sammen, og for os er det ikke godt nok, hvis ikke
vores udtryk nærmer sig det perfekte”.
LAG-midler frembringer arbejdspladser
Guldværkstedets lokaler rummer flere funktioner, som tilsammen danner en forenelig sammenhæng. Først og
fremmest er det en butik, hvor man kan købe en helt speciel gave til ham eller hende, du holder af. Du kan også
forsyne dig med en varm kaffe, imens du observerer guldsmedene i færd med deres enestående arbejde.
LAG-midlerne har været med til at give arbejdsplads til ni guldsmede og en salgsmedarbejder, som alle sætter
stor pris på sit arbejde. ”Det er sådan et godt sted at være, og der er gode rammer. På skolen hører man ofte om
andres dårlige oplevelser, men dem kan jeg ikke nikke genkendende til. Her er vi alle på lige fod uanset stilling
eller baggrund” siger guldsmed under uddannelse, Maja Lynge.
“LAG-midlerne har givet anledning til at rykke Jan Jørgensens hovedkvarter ud i sommerlandet. LAG bidrager
på den måde til forudsætninger for at skabe uddannelser i landdistrikterne, hvilket skaber højere standarder for
lokalsamfundet” siger Jan Jørgensen.
Læs mere på www.janjorgensensmykker.dk
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Tranum vandresti

LAG-tilsagn: kr. 100.000

En ekstraordinær vandreoplevelse
Kunne du tænke dig en oplevelse i særklasse, som ikke koster noget? Det kan du nu få på Tranum vandresti,
hvor smukke udsigter og landskaber danner grobund for en fantastisk oplevelse i ét med naturen.
I Tranum har du nu mulighed for at gå en tur på en vandresti af den ypperligste kvalitet. På turen vil du støde på
bænke, hvor du kan nyde medtagede forsyninger eller den smukke natur.
Resultatet er endnu bedre end forventet
I Tranum kan de ikke få armene ned over LAG-støtte og resultatet af vandrestien. De har altid selv gået ruten
uden skiltning og eksklusive pausesteder, men opgraderingen af vandrestien har resulteret i helt op til 20.000
årligt besøgende.
Hvis du er en erfaren vandrer og ønsker at træne op til for eksempel Caminoen, Tour de Mont Blanc, den jyske
Hærvej eller andre langdistanceruter, er Tranum vandresti uden tvivl et sted for dig. Vandrestien er certificeret
som premiumrute.
”Stien fungerer, som den skal og endda endnu bedre end forventet. Vi er et lille landsbysamfund, som har brug
for turismen for at overleve, og opgraderingen af stien kan helt sikkert mærkes. Jeg er på campingpladsen i
byen, og vandreruten har resulteret i endnu flere overnatninger. Vi kan tydeligt mærke en øget tilgang fra naturelskere og vandrere. Folk har virkelig fået øjnene op for, at landskabet her er spektakulært, og at Tranum har
meget at byde på. Vi har fået en hel del tilflyttere, også langvejs fra, siden vandreruten blev indviet for fire år
siden” – Formand for Tranum Landsbyråd, Lisa Kronborg Sørensen
I takt med årstidernes skift og naturens umiddelbarhed er enhver vandretur ikke ens, og derfor vil hver tur byde
på nye oplevelser. Alt efter hvor meget frisk luft, du har lyst til, kan du vælge i mellem en vandrelængde på 2,7
km, 6 km, 7 km, 10 km, 11 km eller selv kombinere din tur for at gøre den længere.
Læs mere på www.visitnordvestkysten.dk/nordvestkysten/planlaeg-din-tur/vandreruten-tranum-fosdal-gdk1100987
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Hvalpsund Færgekro – Hotelbåd

LAG-tilsagn: kr. 150.000

En unik og skæv oplevelse på vandet
Med innovativ forretningsudvikling har Hvalpsund Færgekro valgt at udvide deres tilbud af oplevelser med en
enestående og skæv ide. De tilbyder som noget nyt camping på vandet, og har store forventninger til, hvordan
det kan være med til at løfte byen.
Det er originalt og nytænkende, når Hvalpsund Færgekro gør det muligt at leje et såkaldt hotelværelse på vandet. Derfor tilbyder de nu en oplevelse, som man ikke kan få andre steder. Hotelværelset, eller husbåden om
man vil, indeholder alt det som et hotelværelse gør. Der er bare den vidunderlige detalje, at den befinder sig på
vandet.
Derfor kan du nu tage din familie, venner eller nogle helt tredje med på en unik oplevelse, hvor det kun er dig
selv, der sætter grænser for, hvad denne oplevelse skal indeholde. Det kan både være et kast med fiskestangen, en afslappende stund med duften af frisk vind og vand eller hvad end, du har lyst til.
LAG skaber en masse energi og vækst
Ejer af Færgekroen, Peder Chr. Holm Pedersen, vil ikke tage alt æren for projektet, da det ifølge ham ikke havde
været muligt at udføre uden hjælp fra LAG. Foruden den økonomiske støtte, har sparring og et skub i den rigtige vej været uvurderlig. ”LAG skaber en masse energi og vækst, og jeg kunne ikke have været dem foruden”
udtaler Peder Chr. Holm Pedersen.
Læs mere på www.hvalpsund-faergekro.dk

30

31

Vesterstrand Ridecenter

LAG-tilsagn: kr. 200.000

Et højt aktivitetsniveau, der skaber glæde
Med LAG-midler forvandles slidte udendørsbaner til ekstraordinære baner, der skaber glæde hos medlemmerne i Han Herreds Hestesportsklub. Nu er det igen muligt for hestesportsklubben at afholde udendørsstævner
og samles i et stærkt fællesskab omkring deres elskede sport.
De ellers slidte baner er nu shinet op, og det har haft stor betydning for de hesteglade medlemmer. Nu kan de
igen mødes til stævner og arrangementer, imens det skaber rum til flere opstaldede heste og flere medlemmer.
Det høje aktivitetsniveau skaber et stærkt fællesskab og bringer glæde i lokalområdet, hvor børn og voksne
kan samles om deres lidenskabelige fritidsinteresse.
En gennemtrængende LAG-ånd
Det er ikke første gang, at Vesterstrand Ridecenter får LAG-midler. Forinden projektet med udendørsbanerne
blev den nye, store stald, hal og velfærdsområde/rytterstue bygget, hvilket løftede centeret til nye højder.
For projekttager, Inger-Lise Jensen, har det betydet meget at se, hvordan LAG skaber glæde og værdi i de frivillige foreningers liv: ”Det har betydet meget for mig at se, hvordan de frivillige foreningers liv bliver boostet
med hjælpen fra LAG. Der er altid en god sparring og altid nogle at søge hjælp hos, hvis der er brug for det. Det
giver energi og opbakning, og LAG har stor empati for, hvad der er brug for. Koordinatorstøtten er altafgørende,
uanset om det er hovedkontoret eller de forskellige distrikter. Vi havde aldrig fået så mange ting til rideklubben,
hvis det ikke var for de gode koordinatorer. Foruden dem var der ikke mange projekter, der ville blive til noget,
og LAG-ånden omkring fællesskaber kender man ikke andre steder” - Inger-Lise Jensen.
Læs mere på www.hh-hestesportsklub.dk
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Nyansøger
LAG-Vesthimmerland-Jammerbugt har godt 3 millioner kroner årligt fra EU til uddeling over to ansøgningsrunder. Vi støtter projekter i Vesthimmerland- og Jammerbugt kommune, der enten:
• Skaber nye lokale arbejdspladser og erhvervsaktivitet
• Tilbyder nye kultur- og fritidstilbud og skaber mere attraktive levevilkår
Hvem kan søge LAG-støtte?
Næsten alle kan søge LAG-støtte. Eksempelvis lokale frivillige foreninger, organisationer, privatpersoner, lokale
virksomheder, start ups og iværksættere. Med en god ide og tanken på bæredygtighed er der stor chance for
at få støtte.
Ansøgningen foregår online, og det er vigtigt at tage fat i en LAG-koordinater, før du går i gang med din ansøgning. På den måde kan du få hjælp og sparring for at gøre processen nemmere.
Hvad lægger vi vægt på?
Det er vigtigt for os, at de gode penge vi bevilger, går til gode projekter. Derfor har vi formuleret følgende støttekriterier, som jeres projekter gerne skal leve op til, hvis de skal opnå støtte fra LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland. Vi lægger blandt andet vægt på følgende egenskaber hos den gode ansøgning:
• Lokalt engagement
• Partnerskaber
• Bæredygtighed
• Brug af lokale ressourcer
• Nyhedsværdi
Hvor meget støtte kan vores projekt få?
Projekterne støttes med minimum 50.000 kr. og aldrig over 50 pct. af projektets totalramme.
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Fremtiden
Hvad er din drøm?
Ny ramme bliver skabt af nyt hold.
I efteråret 2022 sætter vi os igen sammen, og skaber en ny ramme omkring det fortsatte arbejde med udvikling
af landdistrikterne. LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland er godkendt til også fra 2023 og fremefter at stå for lokal
uddeling af midler til ildsjæle og iværksættere.
Posen bliver rystet og nye fokusområder ser dagens lys, når den nyvalgte LAG-bestyrelse 2022-2027 arbejder
med en strategiplan, der skal danne en overordnet ramme for, hvilke projekter der kan komme i betragtning
i den kommende programperiode. Studieture, analyser af ”best practice” og dialog omkring landdistrikternes
behov skal danne rammen om den nye plan. Planen er LAG-bestyrelsens, men den skal spille sammen med
kommuner, region og ministeriets øvrige tiltag på landdistrikterne, så de alle bliver hørt, inden vi forhåbentlig er
klar til at skyde det nye program i gang i foråret 2023.
Vi glæder os – og vi glæder os også til at høre din drøm!
Læs om kommende frister og hvad vi støtter på www.LAG-JAMMERBUGT-VESTHIMMERLAND.dk
Kontaktinfo
Koordinator Peter Bach Frederiksen
info@lag-jammerbugt-vesthimmerland.dk
20 57 98 88
Ansvarlig: LAG-JAMMERBUGT-VESTHIMMERLAND
Tekst, fotos og layout udarbejdet af Amanda Rask og Anne Meilvang
Projekterne er uvildigt udvalgt af Amanda Rask og Anne Meilvang 2022
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LAG-bestyrelsen

Formand Asger Andersen
Næstformand Inger Riis Dueholm
Trine Anette Aarup Henriksen
Bent Mygind
Anders Bloksgaard
Frank Lyngholm Andersen
Ole Lund Poulsen
Hans Støttrup Jensen

Udpeget af byrådet for Jammerbugt:
Helle Bak Andreasen
Udpeget af byrådet for Vesthimmerland:
Rasmus Sven Vetter
Udpeget af Region Nordjylland:
Kim Edberg

