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Notat med resumé og vurdering af modelprojekter 

 

 
Modelprojekter landsbyfornyelse 

 

 

Projekt: Faster Andelsmejeri 
 
Resume: 

 

Projektet har til formål at renovere og udvikle det tidligere Faster 
Andelsmejeri i Ringkøbing Skjern Kommune til et erhvervs- og 
kulturcenter. Centret skal bl.a. indeholde en andelskøbmandsbutik, 
flere mindre virksomheder samt faciliteter til en række kultur- og 
udstillingsaktiviteter. Det er derudover på længere sigt planer om at 
etablere bl.a. kontorfaciliteter for erhvervsdrivende, bed and 
breakfast samt mødested for unge i samarbejde med Skjern 
Ungdomsskole.  
 
Projektholder: Foreningen Faster Andelsmejeri. 
 
 
Budget  
Projektering og udførelse af renovering 4.003.920  

Licitation 100.000  

Formidling og information 55.000 

I alt 4.158.920 

 

 

Finansiering 

LAG 1.038.000  

Velfærdsministeriet 500.000  
Ringkøbing Skjern Kommune 519.000  
Frivilligt arbejde 255.000  

Region Midtjylland 519.000  

Privat finansiering, herunder andre fonde 1.327.920  

I alt 4.158.920  

 
 
 

Dato 07-01-2009 

1-33-76-57-07

Side 1
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Side 2 

Administrationens bemærkninger:  
 
Der er samlet set et godt modelprojekt, der kan få god demonstrationsværdi. Samarbejdet 
mellem tre landsbyer skaber en god udbredelse af styrke og forudsætninger i et større 
lokalområde.  
Projektet bygger på en stærk foreningstradition, og et stærkt lokalt engagement både fra 
borgere og det lokale erhvervsliv. Projektet har en fin kombination af bosætning og erhverv.  
 
Projektet opfylder kriterierne i udbudsmaterialet. 
Det indstilles, at der ydes tilskud til projektet. 
  
 
 
Projekt: Kulturmiljø i klynge af landsbyerne Glyngøre, Durup og Nautrup 
 
Resume:  
 
Det er et større projekt for fornyelse i landsbyerne Glyngøre, Durup og Nautrup.  
 
Det drejer sig om at udvikle miljøet omkring Glyngøre Havn, etablering af Limfjordens Hus, 
udvikling af erhvervsfaciliteter på havnen, og udvikling af oplevelsesaktiviteter for lokale og 
turister på havnen. 
 
I Durup renoveres den gamle stationsbygning til centralt aktivitets- og mødested. 
 
Mindre projekter til bevaring og fornyelse af det karakteristiske landsbymiljø i Nautrup. 
 
Udviklingsaktiviteter der understøtter stort naturgenopretninsprojekt i Grynderup Sø, og åbner 
for nye reakreative muligheder, bedre adgang til området samt formidlingsaktiviteter. 
 
Projektholder: Skive Kommune 
 
Budget 
 Havnekultur- 

Miljø 

Stations-

kulturmiljø 

Landsby-

kulturmiljø 

Landskabs-

kulturmiljø 

I alt  

Projektering/
udførsel af 
renovering 

5.040.000  3.850.000  575.000 350.000 9.815.000  

Formidling 100.000 50.000 25.000 25.000 200.000 

Afrapport. 
mv. 

20.000 20.000 44.000 25.000 109.000 

I alt 5.160.000 3.920.000 644.000 400.000 10.124.000 
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Side 3 

Finansiering 
 Havnekultur- 

Miljø 

Stations-

kulturmiljø 

Landsby-

kulturmiljø 

Landskabs-

kulturmiljø 

I alt 

Region Midtjylland 480.000 320.000 100.000 100.000 1.000.000 

Skive Kommune 960.000 1.800.000 150.000 100.000 3.010.000 

LAG 960.000 900.000 272.000 200.000 2.332.000 
Privat 2.600.000    2.600.000 

Landdistriktspuljen 160.000  122.000  282.000 
Byfornyelsesmidler  900.000   900.000 

I alt 5.160.000 3.920.000 644.000 400.000 10.124.000 

 
Administrationens bemærkninger: 

 

Projektet er samlet et godt modelprojekt, og økonomisk set er der tale om et særdeles stærkt 
projekt.   
Projektet skaber sammenhæng mellem tre landsbyer i et yderområde i Skive Kommune. Der 
er et meget stærkt organisatorisk samarbejde i området og mellem Kommunen og LAG-en. 
Projektet skønnes at have en positiv effekt i forhold til bosætning i området, og kunne bidrage 
til lokal erhvervsudvikling. Projektet har en stærk sammenhæng med anden indsats for 
landbyfornyelse i området, sammenhæng til naturgenopretning m.v.  
 
Projektet opfylder kriterierne i udbudsmaterialet. 
 
Det indstilles, at der ydes tilskud til projektet. 
 
 
Profilering af landdistrikter 

 
Projekt: Afsætningsstrategier for kvalitetsfødevarer i Region Midtjylland – 

erfaringsopsamling og vidensdeling.  

 

Resume  

Projektets formål er at skabe og videreformidle erfaring med forskellige afsætningsstrategier 
for lokalt producerede kvalitetsfødevarer. Erfaringsopbygningen sker i 4 delprojekter, som hver 
især repræsenterer en afsætningsstrategi.  
 
Projektholder: VIFU – Videncenter for Fødevareudvikling 
 
Budget 2.398.000 kr. 
Finansiering 
  Torvehal  Fødevare-

rute 

Fødevare-

karavane 

Æblesamling I alt  

Region 250.000 50.000 50.000 250.000 600.000 

Kommuner 225.000 50.000 50.000 150.000 475.000 
LAG  225.000 100.000 100.000 150.000 575.000 

Øvrige midler  150.000   598.000 748.000 

I alt  850.000 200.000 200.000 1.148.000 2.398.000 
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Side 4 

Administrationens bemærkninger  

 
Der er ikke beskrevet konkrete fælles aktiviteter på tværs af projekterne og heller ikke 
beskrevet en plan for videndeling, og det er derfor uklart hvori værdien i et samarbejde 
består.  
Det er vanskeligt at se en intern og tværgående sammenhæng i projekterne og derfor også 
tvivlsomt om de 4 delprojekter tilsammen udgør et projekt.  
 
Projektet opfylder kun delvist kriterierne i udbudsmaterialet. 
 
Det indstilles, at der ikke ydes tilskud til projektet.  
 

 

Projekt: Afsætning og produktion af varer på basis af æbler produceret under 

miljøvenlig drift og forarbejdning – dansk most- og ciderproduktion i et 

markedsforståelsesperspektiv 

 

 

Resume 

Projektet vedrører produktudvikling af æblemost og æblecider samt udvikling af en 
afsætningsstrategi for små fødevareproducenters æblebaserede produkter.  
 
Projektholder: Skive Kommune 
 

Budget  
Konsulentydelser 175.000 

Indkøb af husmosteri samt materialer til 
ciderproduktion  

50.000 

Studierejser  90.000 

I alt  315.000 
Der er kun givet specificeret budget for de midler der ansøges fra regionen 
 
Finansiering 

Region  315.000 

Kommune 150.000 

LAG 150.000 
Private sponsorater  111.000 

Landdistriktsmidler fra Velfærdministeriet 150.000 

FødevareErhverv 348.000 

 
 

Administrationens bemærkninger  

 
På sin nuværende form har projektet ikke karakter af et modelprojekt, idet det f.eks. ikke er 
beskrevet hvordan den konceptudvikling som sker, kan bruges af andre aktører i regionen.  
 

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 12



 
 

Side 5 

Projektet lever ikke op til det vedtagne krav om samarbejde mellem relevante aktører på 
tværs af LAGområder i regionen. Projektet opfylder ikke kravene til egenfinansiering.  
 
Det indstilles, at der ikke ydes tilskud til projektet.  
 

 

Projekt: Udvikling af nicheproduktioner og markedsføring af lokale fødevarer, 

fødevarenetværk, producenter og fødevareoplevelser i landdistrikterne.  

 
Resume  

 

Projektet omhandler etablering af netværk mellem nicheproducenter og 
specialfødevarevirksomheder bl.a. med henblik på udvikling og implementering af nye 
forretningsideer, ny produktudvikling, øget produktion og afsætning, samt styrket 
markedsføring.  
 
Projektholder: Djursland Landboforening 
 
Budget 
Lønomomkostninger  500.000 

Netværksdag, workshops, indlægsholdere, 
mv. 

125.000 

Virksomhedsbesøg 25.000 

Møder, rejser mv. 150.000 
I alt   800.000 

 
Finansiering 

Region  200.000 

Kommuner 200.000 
LAG 400.000 

I alt  800.000 

 
Administrationens bemærkninger  

 
Den erhvervsudviklingsindsats, som skitseres i projektet, har samme karakter som 
eksisterende erhvervsudviklingsindsatser indenfor netværksdannelse og rådgivningstilbud til 
enkeltvirksomheder. Efter administrationens opfattelse vil det være mest hensigtsmæssigt at 
sammentænke en udviklingsindsats for målgruppen i projektet med det eksisterende 
erhvervsservicesystem.  
 
Det indstilles, at der ikke ydes tilskud til projektet.  
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Side 6 

Projekt: Vestjyske fødevarer og oplevelser 

 

Resume  

 

5 LAG’er og 4 kommuner i Vestjylland samarbejder om et projekt, som skal sikre, at der 
etableres en række partnerskaber mellem fødevareproducenter, attraktioner, 
overnatningssteder og spisesteder i Vestjylland. Som en del af projektet gennemføres en 
række aktiviteter, som skal gøre lokale vestjyske fødevarer lettere tilgængelige for borgere og 
turister.  
 
Projektholder: Holstebro Kommune 
 

Budget  
 2009 2010 2011 I alt  

Food Dating 250.000  100.000   350.000  
Producentforvandling 200.000  200.000  200.000  600.000  

Andels-logistik  250.000  120.000  370.000  
Mærkningsordning 50.000  200.000  250.000  

Spis lokalt  50.000  50.000  50.000  150.000  

Food Route   400.000  250.000  650.000  

Madcirkus   500.000   500.000  
Food Inno Center   200.000  350.000  550.000  

Afrapporering, 
revision, mm.  

50.000  50.000  80.000  180.000  

I alt  600.000  1.950.000  1.050.000  3.600.000  

 
Finansiering 
 2009 2010 2011 I alt 

Region 200.000  600.000  100.000  900.000  

Kommuner 100.000  600.000  200.000  900.000  

Landdistriktsprogrammet og 
Fiskeriudviklingsprogrammet 
LAG 

300.000  750.000  750.000  1.800.000  

I alt 600.000  1.950.000  1.050.000  3.600.000  

 

 

Administrationens bemærkninger  

 
Projektet kombinerer fødevare- og oplevelseserhverv og styrket erhvervsudviklingen i 
landdistrikter i et større område.  
 
Erfaringerne fra projektets aktiviteter udbredes til aktører andre steder i regionen.  
Projektet understøtter Vækstforums strategi for videreudvikling af den regionale 
fødevareproduktion. Projektet kobler fødevareproduktion med oplevelser og giver nye 
perspektiver for erhvervsudvikling og profilering af landdistrikter.  
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Side 7 

Støtte til etableringen af et FødevareInnovationsCenter betinges af, om de i projektet i øvrigt 
opnåede resultater giver belæg herfor. Støtte er endvidere betinget af at de konkrete 
eksempler på projekter eller tilsvarende projekter realiseres, og at projektets aktiviteter finder 
sted på tværs af kommuner og LAG-områder m.v. 
 
Projektet opfylder kriterierne i udbudsmaterialet.  
 
Det indstilles, at der ydes tilskud til projektet.  
 
 
Projekt: ”Slip fantasien løs…Lev dine kreative drømme ud..” 

 

Resume  

 

Projektet har som formål at udvikle en række økonomisk bæredygtige kreative aktiviteter i 
Cirkusfabrikken, og dermed videreudvikle Cirkusfabrikken som et kulturelt kraftcenter og 
attraktion for lokale og turister.  
Der er tale om forskellige typer kurser fra kreative ferier, oplevelsesdage for turister til 
teambuilding-kurser. Indholdet i kurserne er cirkus, teater, billedkunst og musik.  
 
Projektholder: Salling Cirkus Klub 
 

Budget  
Løn 498.000  

Faciliteter, markedsføring mv. 593.600  

I alt 1.091.600  

 

Finansiering 
LAG Skive 200.000  

Skive Kommune 100.000  

Region Midtjylland 100.000  

Deltagerbetaling 545.500  
Forventede øvrige tilskud/sponsorater  96.100  

Frivilligt arbejde  50.000  
Indtægter i alt 1.091.600  

 
 

Administrationens bemærkninger 

 

Der er tale om et spændende projekt til profilering af landdistriktene. Der er tale om et 
tværfagligt cirkus/teater/musiksamarbejde, der kan medvirke til at udvikle nye 
aktivitetsformer og oplevelsesprodukter. En anden af projektets styrker er at, der er tale om 
videreudvikling af eksisterende aktiviteter og cirkusfaglige kompetencer udnyttes i en anden 
og bredere sammenhæng. Projektet nyder opbakning fra et stort oplandsområde og udnytter 
på eksemplarisk vis ressourcer og kompetencer, der er til stede lokalt 
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Side 8 

Det er økonomisk set et mindre projekt men det er administrationens holdning, at der klart er 
tale om et modelprojekt. Projektet har en regional interesse i kraft af projektets unikke 
karakter.  
 
Projektet opfylder kriterierne i udbudsmaterialet.  
 
Det indstilles, at der ydes tilskud til projektet.  
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