
 

 

 
 

Årsrapport for lokale aktionsgrupper  
 
 

under Landdistriktsprogrammet og/eller  
Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 

2014 - 2020 
 

Årsrapport	til	indsendelse	samtidig	med	driftsafregning	1.	marts		
(opdateret 11.12.2018) 

 
I forbindelse med indsendelsen af den årlige driftsafregning, som sker hvert år den 1. marts, skal denne 
rapport indsendes. Rapporten kan danne et godt grundlag for bestyrelsens beretning for 
generalforsamlingen, og den vil ligeledes kunne danne grundlag for en god diskussion i bestyrelsen, 
omhandlende målopfyldelse af den lokale udviklingsstrategi, og hvorvidt de ønskede effekter er opnået.  
 
Denne skabelon for årsrapport blev i 2017 ændret fra den tidligere ”Skabelon til årlig beretning”, således at 
der kommer fokus på indsamling af informationer på nye og mere kvalitative områder, som ikke 
afrapporteres i PROMIS og opfanges her. Informationerne kan anvendes som en del af de lokale 
aktionsgruppers selvevaluering eller selvvurdering, og vil også blive anvendt til den årlige rapportering 
/evaluering, som Erhvervsstyrelsen skal indlevere til EU kommissionen.  
 
Vi vil gerne have oplysninger om følgende: 
 
• Projekternes kvalitet - Har projekterne haft den kvalitet, bestyrelsen ønsker?  
• Projekternes effekter - Har de lokale aktionsgrupper fået igangsat de projekter, de gerne vil ift. 

udviklingsstrategien, og har de skabt de forventede effekter?  
• Aktionsgruppernes netværksskabende aktiviteter – Opgørelse over møder, netværk, kommunikation 

osv. 
• PROMIS – prioriteringer, vægtninger og scorer 
• Nytten af LEADER 

Bemærk! 
Hvis aktionsgruppen er godkendt under både landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet 
(herefter benævnt land og fisk) skal oplysningerne gives separat for hver af de to ordninger. 
  



 

 

 

A. Aktionsgruppens data 

 Årstal som indberetningen vedrører: 2019   

Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Odder-Hedensted 

Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe:  

            ☒ LAND                      ☐  FISK                        ☐  LAND og FISK 

Region hvori den lokale aktionsgruppe er beliggende: Region Midtjylland 

 



 

 

B. Projekternes effekter  



 

 

Overordnet kvalitativ vurdering af de direkte effekter, som projektholderne har indtastet i PROMIS, 
og som bestyrelsen har godkendt. Det anbefales, at der er en udvidet dialog i bestyrelserne om 
betydningen af de effekter, der indtastes, og opfølgningen herpå ved slutrapporteringen.  
Formålet skal være at sikre forbedret kvalitet i rapporterede effekter i PROMIS ved at lade 
koordinator og bestyrelse give data et realitetscheck/kvalitetscheck. 

 
Projekter indstillet til støtte i 2019 
 
4787 Optimering af produktionsfabrik j.nr. 
Forventet Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser skabt umiddelbart efter projekts ophør : 2 
Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser i alt skabt 2 år efter projekts ophør (NB. tallet skal være 
inklusiv de arbejdspladser, der er skabt umiddelbart efter projektets ophør): 5 
Forventet antal fuldtidsarbejdspladser bibeholdt, som ellers ville være blevet nedlagt (1720 timer pr 
år) : 1 
Forventet årligt resultat før skat første driftsår efter projektets ophør : 1.500.000 
Forventet årlig omsætning 2 år efter projekts ophør : 8.000.000 
Forventet årlig bruttoværditilvækst 2 år efter projekts ophør (måles som årlig omsætning minus 
variable omkostninger til produktionen) : 5.000.000 
Forventet årligt resultat før skat 2 år efter projekts ophør : 3.000.000 
 
 
4856 Compas – partnerskaber for cirkulær økonomi 
Økonomiske effekter:  
bruttotilvækst det første år efter projektafslutning 200.000 kr. 
Forventet årlig omsætning 2 år efter projektophør 500.000 kr. 
Miljømæssige effekter: Andel af investeringen, der bidrager til forbedret udnyttelse af ressourcer 
(ressourceeffektivitet) : 100 
Forventet antal personer i lokalområdet, der kan få fordel af projektet gennem et bedre miljø : 1.000 
I hvor høj grad forventer du, at dit projekt vil føre til en reduceret belastning af miljøet i forhold til, hvis 
investeringen ikke blev lavet / hvis der blev etableret ny produktion efter eksisterende standarder? : 5 
Klimaeffekter:  
Andel af dit projekts ressourceforbrug (råvarer, hjælpestoffer mv.), der er lokalt produceret og har et 
lavt CO2 aftryk: 90 
I hvor høj grad bidrager projektet til forebygge fremtidige klimaforandringer?: 4 
I hvor høj grad bidrager projektet til at begrænse skadevirkninger og/eller udnytte muligheder, der 
opstår som følge af klimaforandringer?: 1 
Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve, at dit projekt bidrager til en forbedring af 
klimaet.: 2 
I hvor høj grad forventer du, at dit projekt vil føre til en reduceret klimabelastning i forhold til, hvis 
investeringen ikke blev lavet / der blev etableret ny produktion efter eksisterende standarder.: 5 
 
5109 Det grønne partnerskab ved Norsminde 
Økonomiske effekter:  
Forventet antal flere turist-sengepladser : 24 
Forventet antal flere overnatninger : 200 
Forventet antal flere dagsturister per år : 500 
Miljømæssige effekter:  
Antal nye naturfaciliteter eller -aktiviteter, der bidrager til forbedring af miljøet (fx ét stisystem. Din 
angivelse bør svare til dit budget) : 3 



 

 

Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve en forbedring af miljø og natur, herunder 
adgang til natur, som resultat af dit projekt.: 3 
Sociale effekter: Antal nye fritidsaktiviteter : 1 
Antal personer, der årligt forventes at gøre brug af projektets forbedrede eller nye servicefaciliteter : 
500 
Forventet antal personer i lokalområdet med adgang til forbedrede eller nye servicefaciliteter : 200 
Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve en øget social sammenhængskraft.: 4 
Kulturelle effekter:  
Antal nye kulturaktiviteter (inkl. aktiviteter og tilbud, der relaterer sig til kulturarv) : 1 
Antal personer, der årligt forventes at gøre brug af projektets eventuelle kulturelle faciliteter : 500 
Forventet antal personer i lokalområdet, der kan få fordel af eller have adgang til projektets 
eventuelle kulturelle faciliteter : 200 
Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve at have flere kulturelle tilbud og/eller 
øget kulturel identitet i lokalområdet. Med 'identitet' mener vi for eksempel befolkningens 
selvopfattelse, områdets historie, lokale traditioner og lokal kultur (egnsretter, musik, håndarbejde 
mm.), lokale fødevarer og lignende.: 4 
 
 
5410 Øge kapacitet og automatisering samt sænke energiforbrug i kafferisteri med nyt 
produktionsapparat 
Økonomiske effekter: 
Forventet årlig omsætning første driftsår efter projekts ophør : 3.800.000 
Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser skabt umiddelbart efter projekts ophør : 1 
Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser i alt skabt 2 år efter projekts ophør (NB. tallet skal være 
inklusiv de arbejdspladser, der er skabt umiddelbart efter projektets ophør): 3 
Forventet antal fuldtidsarbejdspladser bibeholdt, som ellers ville være blevet nedlagt (1720 timer pr 
år) : 0 
Forventet årlig bruttoværditilvækst første driftsår efter projekts ophør (måles som årlig omsætning 
minus variable omkostninger til produktionen) : 850.000 
Forventet årligt resultat før skat første driftsår efter projektets ophør : 800.000 
Forventet årlig omsætning 2 år efter projekts ophør : 4.500.000 
Forventet årlig bruttoværditilvækst 2 år efter projekts ophør (måles som årlig omsætning minus 
variable omkostninger til produktionen) : 1.000.000 
Forventet årligt resultat før skat 2 år efter projekts ophør : 120.000 
 
5563 Etablering af kreativt snedkerværksted 
Økonomiske effekter: 
Forventet årlig omsætning første driftsår efter projekts ophør : 440.000 
Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser skabt umiddelbart efter projekts ophør : 1 
Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser i alt skabt 2 år efter projekts ophør (NB. tallet skal være 
inklusiv de arbejdspladser, der er skabt umiddelbart efter projektets ophør): 2 
Forventet årlig bruttoværditilvækst første driftsår efter projekts ophør (måles som årlig omsætning 
minus variable omkostninger til produktionen) : 392.000 
Forventet årligt resultat før skat første driftsår efter projektets ophør : 1.925 
Forventet årlig omsætning 2 år efter projekts ophør : 660.000 
Forventet årlig bruttoværditilvækst 2 år efter projekts ophør (måles som årlig omsætning minus 
variable omkostninger til produktionen) : 588.000 
Forventet årligt resultat før skat 2 år efter projekts ophør : 50.000 
Miljømæssige effekter: 



 

 

I hvor høj grad forventer du, at dit projekt vil føre til en reduceret belastning af miljøet i forhold til, hvis 
investeringen ikke blev lavet / hvis der blev etableret ny produktion efter eksisterende standarder? : 1 
 
Bestyrelsens kommentarer til alle  årets ansøgninger : 
Bestyrelsen vurderer at projekterne lever op til de mål der var sat i ansøgningen, da man vurderede 
netop dette ved ansøgning og indstilling.  
 
 

 

C. Projekternes kvalitet 

Overordnet kvalitativ vurdering af kvaliteten i projekterne. Dette skal helst ske på baggrund af en 
diskussion i bestyrelsen. I svaret bør indgå en kvalitativ vurdering af de indirekte effekter, altså 
økonomisk, miljømæssig, klimamæssig, sociale og kulturelle. 
  
Projekter	indstillet	til	støtte	i	2019	
	
4787	Optimering	af	produktionsfabrik	j.nr.	
	
4856	Compas	–	partnerskaber	for	cirkulær	økonomi	
	
5109	Det	grønne	partnerskab	ved	Norsminde	
	
5410	Øge	kapacitet	og	automatisering	samt	sænke	energiforbrug	i	kafferisteri	
med	nyt	produktionsapparat	
	
5563	Etablering	af	kreativt	snedkerværksted	
 
Bestyrelsen indstiller ikke projekter med mindre det er vurderet, at kvaliteten af projekterne 
allerede er vurderet på baggrund af en diskussion om projekterne og gennemgang af samme. 

 



 

 

D. Udviklingsstrategien og opnåelse af mål 

Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn 
til udviklingsstrategien og opnåelse af målene i denne. Her ses specifikt på, om bestyrelsen har 
opnået hvad den gerne ville, og om den lokale aktionsgruppe har fået igangsat de projekter, den 
gerne ville ift. udviklingsstrategien? Strategiens nøgletal for effekter samt en eventuel revidering 
bør diskuteres og måske foreslås anvendt i den resterende programperiode. 
Forbrug af midler ift. programperioden. Hvor langt er aktionsgruppen nået ift. strategien, skal der 
ændringer til? Og hvorfor? 
 
Bestyrelsen har arbejdet med formidling af projekter elektronisk via hjemmeside og 
Facebook. 
Bestyrelsesmedlemmer og koordinator har stået til rådighed med vejledning af potentielle 
ansøgere således deres projekter kan leve op til kravene for en ansøgning. 
Der er etableret et samarbejde med erhvervskontorer i begge kommuner, med henblik på 
at finde potentielle ansøgere/projekter. 
I begge kommuner er der etableret landdistriktsarbejde med lokale råd – LAG-Odder-
Hedensted bruger de ”kanaler” til at få udbredt kendskabet og mulighederne i LAG’en 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt generalforsamling . Et planlagt 
bestyrelsesmøde i oktober for behandling af ansøgninger blev aflyst fordi der ikke var 
kommet forventede tilbageløbsmidler, pga. manglende sagsbehandling af slutrapporter i 
ERST. 
Bestyrelsen vurderer at fordelingen af midler mellem de 2 kommuner fordeler retfærdigt 
og næsten ligeligt. Det er bestyrelsens vurdering at fordelingen mellem 
Rammevilkårsprojekter og Erhvevs projekter er inden for målene. Der er enkelte 
målområder som der endnu ikke er indkommet ansøgninger på, bl.a. nye muligheder for 
transport imellem lokalområder 
 

 



 

 

E. Inddragelse af andre, væsentlige tiltag af betydning, netværksskabende 
aktiviteter 

Hvordan har den lokale aktionsgruppe inddraget det lokale liv/offentlige myndigheder og hvilke 
øvrige hændelser af væsentlig betydning har der været for foreningens virke? Angiv her fx antal og 
type møder, netværksaktiviteter, kommunikation (herunder nyhedsbrev, udgivelse af foldere eller 
andet).  
 
Den lokale aktionsgruppe samarbejder med lokalråd I begge kommuner om mulighed for at 
søge støtte til projekter. 
Desuden er der løbende kontakt til erhvervskontorerne i begge kommuner, for udbredelse 
af viden om mulighederne for bl.a. iværksætter i den Lokale Aktionsgruppe. 
Ved tildeling af midler til projekter (efter endeligt svar fra ERST) lægges kort referat af 
projektet på hjemmesiden som inspiration og fortælling om mulighederne i LAG systemet. 
Der udarbejdes nyhedsbrev til medlemmer og andre kendte interessegrupper + pressen om 
muligheder, frister mm. Samtidig bruger vi en specifik Facebook side til løbende formidling. 
Bestyrelsen og koordinator deltager i relevante arrangementer med information om 
muligheder – i år har det bl.a. være deltagelse i et arrangement for erhvervsvirksomheder i 
Hedensted Kommune, med fokus på fundraising, deltagelse i generalforsamling for Det 
Fælles Landdistriktsråd i Hedensted Kommune.  
Desværre har der ikke været lignende arrangementer i Odder i 2019 hvortil vi er blevet 
indbudt. Vi sender altid referater, indbydelser mm til landdistriktsmedarbejder i Odder 
Kommune for videre formidling. 
 
 

 

F. Prioritering af projekter i PROMIS 

Det anbefales at der mindst en gang årligt tages en intern dialog i bestyrelsen om vægtninger og 
scorer i PROMIS. Anbefalinger fra denne diskussion indberettes, således at Erhvervsstyrelsen får en 
ide om den lokale aktionsgruppes fremtidige brug af vægtninger og scorer i PROMIS. Hvis 
aktionsgruppen i tidligere spørgsmål har angivet, at strategiens mål ikke kan forventes nået, kan 
brugen af prioriteringsværktøjet være en mulighed for handling. 
Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for aktionsgruppen (fx hvordan sikres målene i 
udviklingsstrategien opfyldt, en bred kontaktfalde for aktionsgruppen eller andet). 
 
Bestyrelsen bruger Promis som rettesnor ved behandling af ansøgninger, det har vist sig 
meget svært for ansøgere at prioritere nogle af effekterne især på miljøområdet, hvorfor 
de er ændret i 2019 
 

 



 

 

G. LEADER-metodens bidrag til lokal udvikling 

Her kan aktionsgruppen beskrive hvordan den synes, at LEADER metoden bidrager til lokal 
udvikling eller gøre opmærksom på oplevede begrænsninger eller forbedringsmuligheder. Forslag 
til spørgsmål kunne være: 
Hvordan oplever aktionsgruppen, at LEADER metoden bidrager til lokal samfundsudvikling? Er der 
begrænsninger – og hvilke er de? Det kunne fx være økonomiske, administrative eller 
ledelsesmæssige begrænsninger. 
Hvordan anvender aktionsgruppen de 7 nøgleprincipper, som sammen er rammen for LEADER? 

• Områdebaserede lokale udviklingsstrategier 
• Partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper 
• Bottom-up strategi 
• Gennemførsel af innovative strategier 
• Gennemførsel af samarbejdsprojekter 
• Tværsektoriel tilgang 
• Netværkssamarbejde mellem lokale partnerskaber 

Principperne for LEADER er fine og meget gennemskuelige. Det er også 
bestyrelsens indtryk, at det netop er den tilgang både bestyrelsen og ansøgere har 
til mulighederne.  
Det arbejde der lægges fra LAG’en med vejledning af projekter er med til at 
kvalificere lokale projekter som skaber merværdi i de enkelte lokalsamfund.  
Det den generelle oplevelse, at de nyere versioner af vejledningerne har været 
med til at gøre det nemmere for ansøgerne. 
Desværre er virkeligheden for en lang række af ansøgerne, at det i forbindelse med 
Administration, krav til afslutning og udbetaling kan være svært for især lokale 
ildsjæle, at leve op til de mange krav. 
Det betyder en høj grad af frustration fra ansøgerne – som oplever at man skal 
passe ind i et meget stramt system.  
Desværre bliver det for mange ansøgere en del af fortællingen med at søge og 
modtage støtte fra LAG’en. 

 

H. Merværdi for lokalsamfundet 

Beskrive her hvordan projekterne i det forgangene år har været med til at skabe merværdi for 
lokalsamfundet. 

• Hvordan har projekterne skab den merværdi som der blev lagt op til/forventet?   
• Hvordan er den lokale kapacitet og kompetencer blevet forbedret?  

Bestyrelsen finder det svært at vurdere effekter af projekter som endnu ikke er afsluttede, 
dog vil der altid være en effekt ved, at frivillige i fællesskab skaber lokal udvikling, det 
realiserer lokale kræfter og det skaber bæredygtige netværk.  
I erhvervsprojekter skabes der både arbejdspladser og også mere produktion/indtjening i 
de projekter som LAG Odder-Hedensted har indstillet til støtte. Det er oplevelsen – fra de 
afsluttede projekter, at den merværdi som var forventes, mindst, er blevet indfriet 
 



 

 

 
 

I. Partnerskaber 

 
Hvor succesfulde og bæredygtige er de nydannede partnerskaber der er skabt i projekterne?  
 
Der har ikke været partnerskabsprojekter i perioden 
 

 

J. Innovation 

 
Hvilke nye og innovative idéer er blevet realiseret, og hvordan har disse resulteret I lokale 
forbedringer?  
 
 Bestyrelsen finder at de fleste projekter opleves som innovative for det enkelte projekt og 
det lokalområde rammevilkårs projekter etableres i, men er helt klar over at de set på 
afstand ikke virker innovative og for det meste ikke kan bruges som eksempler på 
nytænkning. Dog har vi enkelte projekter som en virksomhed som baserer sig udelukkende 
på anvendelse af genbrugsmaterialer, og en anden virksomhed som har opfundet en 
”pude” til at berolige bl.a. demente som har vundet priser og i dag eksporteres til mange 
lande i verden 
 

K. Evt. bemærkninger (kan udfyldes men skal ikke udfyldes) 

 
Evt. andre kommentarer, som måtte gælde for den lokale aktionsgruppe 

 
Ingen yderligere kommentarer 
 

 

L. Underskrifter 

Undertegnede erklærer hermed, at alle betingelser, for tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud i medfør 
af bekendtgørelse nr. 1835 af 22/12/2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og 
fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020, er opfyldt.  
 



 

 

Dato: 
Klik her for at angive tekst. 
Klik her for at angive en dato. 

Formandens underskrift: 
 
 
Navn med blokbogstaver: Klik her for at angive tekst. 

 
Eller 
 

Sted og dato: 
24.2.2020 
Klik her for at angive en dato. 
 

Underskrift i h.t. fuldmagt – fx koordinator * 

 
 
Navn med blokbogstaver: Susanne Ernst 

 Fuldmagt vedlagt **  Ja ☒                 Nej☐ 
 

 Fuldmagt allerede indsendt til Erhvervsstyrelsen** 
Ja ☒  
 

 *) Det skal fremgå klart af fuldmagten, hvem der giver den, hvem der 
modtager den, og hvad der gives fuldmagt til. 
Hvis der allerede er indsendt fuldmagt til Erhvervsstyrelsen, og denne 
stadig er gyldig, skal dette fremgå.  
**) Hvis der ikke er indsendt fuldmagt, skal denne vedhæftes. 

 
 


