MINISTERIET FOR

BY, BOLIG OG
LANDDISTRIKTER

MINISTEREN
Til lokale aktører i

Dato:
Dok. Id:

udpegede fiskeriom råder

11. november2014
479625

Udpegning af fiskeriområder til lokalstyret udvikling under Hav- og Fiskeriudviklingsprogram
met 201 4-2020 (FLAG)
Som led i det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram har jeg besluttet, at der skal etableres en ind
sats til at understøtte en bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Indsatsen gennemføres som Iokalsty
ret udvikling gennem lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (FLAG).
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udpeger samlet 16 kommuner samt relevante småøer inden
for en årlig ramme på 16 mio. kr. i perioden 201 4-2017.
De områder, der i programperioden vil kunne modtage tilskud under programmet, fremgår af oversig
ten og kortet i bilaget.
Kriterier og udpegning
Det er mit mål, at FLAG-indsatsen skal bidrage til vækst- og beskæftigelse i de danske fiskeriområder
og skal dermed supplere indsatsen i Ianddistrikterne og yderområderne.
Et fiskeriområde er i henhold til forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond karakteriseret
ved en høj andel af beskæftigede inden for fiskerisektoren, herunder fiskeri og akvakultur. I lyset heraf
er der behov for en geografisk fokuseret indsats sammenlignet med FLAG-områder i den tidligere
programperiode.
Følgende kriterier er på den baggrund lagt til grund for udpegningen af FLAG-områderne:
•

Andel af beskæftigede i den samlede fiskerisektor 0,4 % af samtlige beskæftigede i kommu
nen (2013)
og ét af følgende to kriterier
• Andel af beskæftigede i fiskeriet 0,3 % af kommunens samlede beskæftigede (2013), eller
•
Havne i kommunen med samlede landingsværdier på 20 mio. kr. i et af årene 2011-2013.
Jeg lægger endvidere vægt på, at der kan udpeges sammenhængende geografiske kystområder, hvor
det er muligt at etablere FLAG, der dækker flere kommuner, eller integrere indsatsen med LAG i land
distrikter etableret i det pågældende geografiske område.
Herudover tages der særlige hensyn til de 27 danske småøer, hvortil der afsættes et budget målrettet
de småøer, hvor der fortsat eksisterer erhvervsfiskeri.
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Organisering af FLAG
Med udpegningen at FLAG-områder er der ikke taget højde for organiseringen af de enkelte FLAG’er.
Det er således op til en lokal beslutning.
Jeg kan anbefale, at I overvejer at integrere indsatsen med de lokale aktionsgrupper, der er under
oprettelse landdistrikterne. Geografisk set er der gode muligheder for at gøre det. En integration mel
lem FLAG og LAG forudsætter imidlertid, at aktionsgruppen udarbejder en samlet strategi for udvikling
af området, og at I vælger repræsentanter til aktionsgruppens bestyrelse med baggrund og interesse i
fiskerisektoren.
Alternativt kan jeg anbefale, at I etablerer FLAG’en, så den så vidt muligt dækker flere kommuner. Jeg
vedlægger et kort med angivelse af de udpegede FLAG-områder, og hvordan de relaterer sig til LAGgrupperne i landdistrikterne.
Det er et EU-krav, at de enkelte aktionsgrupper som udgangspunkt har et indbyggertal mellem 10.000
og 150.000 indbyggere, og at der eksisterer de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer
for at gennemføre en lokal udviklingsstrategi.
Jeg vil opfordre til, at aktionsgrupperne får en vis størrelse og dermed et årligt budget med en vis vo
lumen, ligesom det er sket for lokale aktionsgrupper i landdistrikter. Det giver efter min vurdering akti
onsgrupperne de bedste muligheder for at indstille større projekter til tilskud, der kan omfatte erhvervs
rettede investeringer, og som kan bidrage til vækst og arbejdspladser i fiskeriområderne.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil i samarbejde med lokale initiativtagere sikre, at der afhol
des informationsmø der i lokalom rådet med henblik på mobilisering at relevante aktører og etablering
af FLAG-grupperne.

Med venlig hilsen

Carsten Hansen
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BILAG
FLAG-områder
Mulighed for FLAG

FLAG-KOMMUNER

integreres med LAG i landdistrikter

LAG Læsø, Ærø, Langeland, Samsø.

Læsø

FLAG dækker ikke Samsø.

Ærø
Langeland
Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern.

Lemvig
Morsø

LAG Thisted, Morsø.

Thisted

LAG Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev.

Frederikshavn
.

FLAG dækker ikke Brønderslev.

.

Hjørring

LAG Norddjurs, Syddjurs

Norddjurs

FLAG dækker ikke Syddjurs
Holstebro, Struer.

Holstebro

FLAG dækker ikke Struer.
Esbjerg

Ingen LAG. Evt, integration med nabo LAG Fanø, Varde. FLAG dæk
ker i så fald ikke Fanø, Varde.

Bornholm

LAG Bornholm

Kerteminde

Kerteminde, Nordfyns, Middelfart, Assens.
FLAG dækker ikke Nordfyns, Middelfart, Assens.
Gribskov, Halsnæs.

Gribskov

FLAG dækker ikke Halsnæs.
Jammerbugt, Vesthimmerland.

Jammerbugt

FLAG dækker ikke Vesthimmerland.
Relevante småøer

Småøernes aktionsgruppe. I den lokale udviklingsstrategi udpeges de
relevante småøer, hvor FLAG kan yde tilskud.

Antal kommuner: 16 +
relevante småøer
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Kort over FLAG-kommuner
FLAG-kommunerne udgør Ca. 23 % at Danmarks areal og 11 % at befolkningen. De øer, der udpeges
under Småøernes aktionsgruppe, fremgår ikke at statistikken eller at kortet.
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