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FiskeriLAG nord har indstillet i alt 5,4 millioner fra 2016 til udgangen af 2018.
Dette har skabt en samlet investering på ca. 37 millioner fordelt på 10
projekter, hvoraf i alt 6 projekter er afsluttede og udbetalte inden udgangen
af 2018.
FLAG Nord har i 2018 indstillet 4 projekter til støtte; og 4 projekter er
afsluttede og har fået udbetalt den økonomiske støtte i 2018.
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Indstillede projekter i 2018;
1. De Røde Huse, Strandby. Informationstårn og toiletbygning samt stisystem
2. Snilles Fiskebil, Strandby. Kassen i hans egen nye fiskebil, parkeringsplads på hjemadressen
samt reklame på bilen.
3. Hummerprojektet. Udklækning, fodring, opdræt og udsætning af hummeryngel på stenrev
ud for kysten ved Hirtshals, Lønstrup og Løkken
4. Makrelpilkeanlæg. Pilkemaskine der monteres på nybygget katamaran, der skal fiske fra
Hirtshals.

Afsluttede og udbetalte projekter i 2018;
1. JL Skibsservice. Ny servicehal, kontorfaciliteter og større lagerareal.
2. Jobi ejendomme. Opførelse af ny produktionshal, der også skal indeholde kontorfaciliteter,
kantine, omklædning og lager.
3. Snilles Fisk, Strandby
4. Johnsen Frederikshavn ApS. Ombygning af hal til ny produktionshal inklusive montering af
loftskraner

Undertegnede er fortsat på årsmødet valgt som FLAG repræsentant i koordinationsudvalget, og er
dér også fortsat udpeget medlem af overvågningsudvalget under Fiskeriministeriet.
Fokus er fortsat at fastholde opmærksomhed på, at FiskeriLAG Nords geografiske område – og
dermed aktiviteter indenfor maritime erhverv; bør medføre, at området tilføres en større andel af
de samlede midler i næste programperiode.
Bestyrelsen har også arbejdet på at skabe politisk opmærksomhed på det nordligste af
Nordjyllands andel af fiskeriet, og der har i september måned 2018 været afholdt
projektrundvisning og møde med deltagelse af borgmester fra Frederikshavn kommune, Birgit
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Hansen samt folketingspolitikerne Bent Bøgsted og Bjarne Laustsen og opstillet kandidat fra
Alternativet. Politikerne viste stor interesse for FLAG Nords arbejde, og var meget lydhøre overfor
bestyrelsens pointe omkring fordelingen af støttemidlerne.
Der har også med succes været afholdt evalueringsmøde for hele bestyrelsen, hvor der i grupper
blev drøftet, hvorvidt det vurderes, at foreningens arbejde har det rette fokus. Der er generelt i
bestyrelsen enighed om, at den gældende udviklingsstrategi passer til FLAG Nords geografiske
område; og denne arbejdes der videre efter i den resterende programperiode.
Som formand fik undertegnede på evalueringsmødet endvidere bestyrelsens opbakning til fortsat
at arbejde for, at en større andel af FLAG midlerne kommer til Nordjylland; hvor vi beskæftiger
2020 arbejdstagere, mens de i FLAG Vestjylland beskæftiger 1161 og LAG Småøerne som den FLAG
med færrest arbejdstagere, beskæftiger 29 og næst færrest er FLAG Jammerbugt med 74
arbejdstagere.
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