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FiskeriLAG nord har haft et travlt år i 2017!
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder, ordinær
og ekstraordinær generalforsamling samt informationsmøder.

45 4026 1039 eller
45 2548 4328
www.fiskerilagnord.dk
E-mail:
fiskerilagnord@gmail.
com

Formand og koordinator har deltaget i årsmøde og miniårsmøde med alle
andre LAG og FLAG formænd og koordinatorer samt Netværkscentret; ligesom koordinator har
deltaget i kursusdage med Netværkscentret.
Formanden er fortsat valgt som FLAG repræsentant i koordinationsudvalget, og dér 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.
FLAG Nord har indstillet 4 projekter i 2017, der alle er godkendt af Erhvervsstyrelsen.
Hirtshals Fiskeriforening
Projekt med investering i nyt kassevaskerianlæg støttes med kr. 700.258,00. Større efterspørgsel
efter kasser og behov for at imødekomme arbejdsmiljømæssige standarder gør det nødvendigt at
investere i 2 nye moduler til vaskemaskinen i form af en opstakker og en nedstakker. Projektet
understøtter en fastholdelse af serviceniveau for fiskerne i Hirtshals havn.
Hirtshals Kassevaskeri: Forventet effekt: 100% økonomisk effekt
JL Skibsservice støttes med kr. 700.000,00. Virksomheden er i dag center/importør i Danmark for
Volvo Penta og har således ansvaret for det danske marked med tilhørende forhandlernetværk og
varetager Volvo Pentas aktiviteter i Danmark. JL Skibsservice har desuden også en del eksport af
Volvo Penta motorer og reservedele til hele verden. JL Skibsservice er i dag blandt de fem største
centre for Volvo Penta i verden. JL Skibsservice udfører også servicearbejde og opgaver på skibe,
hovedsageligt med Volvo Penta installationer. For at udvide tilbud til service af alle typer erhvervsog fiskefartøjer, er det nødvendigt at udvide halplads, så alle typer af arbejde kan tilbydes, bl.a.
overfladebehandlinger, isblæsning, motorudskiftninger, service på IPS drivlinier på hurtiggående
servicefartøjer og meget mere. Der opføres nye større produktionsarealer i form af en ny
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servicehal til servicering af erhvervsfartøjer. Hallen skal laves med faciliteter, så vi kan udføre
denne type arbejde effektivt og miljørigtigt. Samtidigt med, at vi laver en ny hal, så ændrer vi vores
eksisterende hal til rent produktionsområde, og skal her i gang med produktion af motorer i D5 og
D7 serien som en quick line produktion for Volvo Penta. Ligeledes flyttes den samlede
administration, som lige nu er fordelt flere steder i virksomheden.
JL Skibsservice: Forventet effekt: 86,84% økonomisk, 8,77% miljø, 2,19% sociale og 2,19%
kulturelle effekt
Strandby Fiskerihavn driver Strandby havns arealer og ønsker at give mest mulig værdi for de
virksomheder, som allerede er beliggende på Strandby havn, men også udvide muligheden for at
tiltrække yderligere virksomheder. Hertil støtter FLAG Nord projektet med kr. 600.000,00.
Etableringen af et nyt miljørigtigt vaskeanlæg vil kunne frigive plads fra et gammelt vaskeanlæg,
som vil kunne komme i brug til andre formål. Projektet går ud på at etablere et indhegnet og
overvåget område til opbevaring og servicering af både. I området skal der etableres en miljørigtig
vaskeplads med plads til bundvask og rengøring af erhvervsfartøjer, lystbåde og andre mindre
fartøjer, og der skal laves de rette tilkørselsforhold. Etableringen vil ske i et område, som samlet vil
blive til Strandby Maritimt Center. Et areal på ca. 3500 m2 skal belægges med den rette bund og
der bliver en vaskeplads til servicering af både op til 110 tons. Projektet vil give Strandby havn en
bedre udnyttelse og dermed en bedre økonomi, der igen kan bidrage til mulighed for andre typer
af udviklingstiltag.
Maritimt Center Plads Strandby Havn: Forventet effekt: 82,52% økonomisk og 17,48% miljøeffekt
HAUSCHILDT MARINE A/S Hauschildt Marines indførelse af 3D scanning teknologien er støttet med
kr. 140.738,00. 3D scanning er en teknologi, der er i kraftig stigning. En af grundene er det faktum,
at hardware og software er blevet meget bedre og samtidige kompatible med alle standard CADprogrammer. En 3D scanner er en scanner, der er i stand til at scanne (indsamle data) om virkelige
objekter og miljøer og efterfølgende genskabe en digital kopi i 3D og teknologien fungerer ved, at
en scanner stilles op et givent sted og derefter laserscanner 360 grader horisontalt og 310 grader
vertikalt. 3D scanningen giver en ”punktsky”, som er en fil der viser et præcist billede af alle
eksisterende fysiske forhold på projektet, hvilket betyder, at der kan tegnes ud fra f.eks. et skibs
maskinrum m.v. Her vil en 3D scanning gøre det muligt at undgå kollisioner, når man projekterer
og der med også når man udfører. Målgruppen for 3D scanningsteknologien omfatter alt inden for
den maritime sektor.
Hauschildt Marine: Forventet effekt: 100% økonomisk effekt
Der er tale om maritime projekter, der understøtter en målsætning om at fastholde Hjørring og
Frederikshavn kommuner som fortsat førende indenfor fiskeri og maritimt erhverv; ligesom
projekterne bidrager til at bevare og udvikle arbejdspladser i FLAG Nords geografiske område.
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FiskeriLAG Nords udviklingsstrategi har oprindeligt indeholdt 2 mål med flere aktiviteter. Det 1.
mål med 6 underaktiviteter har været en succes for FLAG Nord; idet der ud af en målsætning om
at opnå 20 bevarede jobs ved udgangen af 2020; er opnået - på de forventede antal bevarede
jobs; allerede medio 2017 – i alt 16 bibeholdte jobs.
FLAG Nords målsætning om at skabe 10 nye jobs umiddelbart efter projektafslutninger og 10 jobs
2 år efter projektafslutning, har – igen på de indtastede forventede tal – allerede medio 2017
opnået 30 nye jobs umiddelbart og 50 nye jobs 2 år efter projektafslutning på baggrund af de 6
projekter, der er indstillet i 2016 og 2017.
Udviklingsstrategiens 2. mål med 5 underaktiviteter har ikke genereret et eneste projekt; hvorfor
bestyrelsen har arbejdet med en version 2 – en udviklingsstrategi, der blev godkendt af
medlemmer på ekstraordinær generalforsamling den 05.10.2017 og efterfølgende er godkendt af
Hjørring og Frederikshavn kommuner, af Region Nordjylland og af Erhvervsstyrelsen.
Bestyrelsen har tidligere taget initiativ til et samarbejde med FLAG på den svenske vestkyst med
henblik på inspiration til at understøtte en indsats for i højere grad at understøtter projektindsatser, der binder turisme og fiskeri tættere sammen. På den svenske vestkyst er der i høj grad
succes hermed; og bestyrelsen havde derfor indskrevet et ønske om dette samarbejde i
udviklingsstrategien.
Bestyrelsen har i august 2017 haft besøg af bestyrelsen for Leader Bohuskust och gränsbygd,
Lysekil i Sverige i 2 dage, hvor vi fremviste forskellige projekter og lokale virksomheder i Strandby,
Aalbæk, Skagen, Hirtshals, Lønstrup og Løkken.
Bestyrelsen har i 2017 nedsat et udvalg blandt bestyrelsens medlemmer, der har arbejdet med
fokus på at undersøge mulighederne for at udvikle et projekt, der kunne danne grundlag for at
sikre et generationsskifte i fiskeriet fra Løkken strand med henblik på at sikre fortsat fiskeri fra
stranden. I den forbindelse har vi haft besøg af professor Thomas Højrup, Thorup Strand.
Bestyrelsen har endvidere haft tæt samarbejde med Vækstforum i Region Nordjylland for at sikre
et fælles projekt omkring formidling af fiskeriet som et attraktivt erhvervsvalg på skoler og
ungdomsskoler i Nordjylland.
Formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og koordinator har deltaget i DanFish Messe i Aalborg
Kongres og Kulturcenter.

_______________________________ _______
Svend Bjørnager, formand FLAG Nord

Dato

Den Europæiske Union.
De Europæiske Strukturog Investeringsfonde.
Side 3 af 3

