
LAG og kommunerne

Nye udfordringer



Generelt om LAG
• Del af EU’s landdistriktsprogram 2007-2013
• Midler fra landbrugsstøtteordningen: 560 mill/år i 

2007 og 2008 (EU og Fødevareministeriet)
• 3 akser :

1. fødevarebranchen 25,4% 
2. natur og miljø 55% 
3. job og levevilkår 19,6%

• Akse 3: midlerne forvaltes af LAG’er for at sikre 
lokal indflydelse på udviklingen attraktive 
levevilkår og/eller arbejdspladser



LAG-Djursland

• Dækker Nord- og Syddjurs kommune
• Integreret LAG (Land og Fisk)
• Forening – alle bosiddende på Djursland kan 

være medlem
• Bestyrelse på 17 medlemmer 
• Fuldtidsansat koordinator
• Midler: Land 4.382.000,-/år Fisk ca. 800.000,-/år
• Fordeler midlerne 3 gange om året 



Indsatsområder

• Bosætning og livskraft
• Vand og Land
• Beskæftigelse og iværksætteri



Kommunernes rolle

• Initiativ til dannelse af LAG’en
• Borgermøder
• Input til udviklingsstrategi
• Afholdelse af første generalforsamling
• Økonomisk hjælp i starten

Stor bevågenhed har sikret god opstart!



Samarbejdet

• Politikerrepræsentation i bestyrelsen
• Udviklingskonsulenter/planlæggere er 

observatører
• Møder med planlæggere og 

udviklingschefer for at koordinere projekter



LAG’en som bindeled

• Bestyrelsen som formidlende led mellem 
kommunerne og lokale kræfter

• Afgørende at LAG’en både formelt og reelt 
er en uafhængig størrelse



Udfordringer

• Kommunerne har svært ved at afgive 
magt/miste kontrol

• God vilje – ingen penge
• Besparelser – centralisering
• LAG-midler som lappeløsninger
• Landdistriktspolitikken i en pilotfase
• Landsbyer/landområder defineres som 

opland – ikke noget i sig selv



Kommunal medfinanciering

Få midler – besparelser rammer 
udviklingspuljerne

LAG’en ønsker at forvalte de afsatte midler
Kommunerne tøver
Konsekvens: Kommunerne kan blive for 

styrende
(Region Midt som eksempel)



LAG’ens dilemma

LAG
Bottom up
Forskellighed
Lokale initiativer
Ildsjæle – her og nu

Kommunerne
Planlægning og kontrol
Ensliggørelse
Centralisering
Bureaukrati - langsomt
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