
 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

NaturErhvervstyrelsen  

Center for Projekttilskud  

mail@naturerhverv.dk   
  
 
 
 

Horsens den 17. februar 2014  Deres j.nr. 13-810-000064 

 

Svar på høring om strategisk miljøvurdering af forslag til ELFUL landdistriktspro-
gram 2014 til 2020 og forslag til landdistriktsprogram 
 

Dette høringssvar omhandler primært den del af landdistriktsprogrammet, som vedrører landdistriktsudvikling 

efter Leader-metoden. 

Bestyrelsen for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe bemærker, at man ønsker, at Leader-målene rettes 

yderligere mod økonomiske vækst og beskæftigelse. Det vil dog være væsentligt at fastholde muligheden for 

at fokusere på og udvikle natur, kulturarv, historie m.v. for på den måde at medvirke til omstilling til og styr-

kelse af erhverv indenfor turisme, oplevelsesøkonomi m.v. 

For byfornyelse af landsbyerne gælder, at det tillige vil være væsentligt at fokusere på stimulering og udvik-

ling af de små og mindre bysamfund. 

Vi finder det desuden væsentligt at fremme etablering og udvikling af virksomheder og basale servicefacilite-

ter i landdistrikterne. Specielt, set i lyset af befolkningssammensætningen med overvægt af ældre borgere i 

landdistrikterne, er det væsentligt, at fastholde muligheden for projekter, der sikrer serviceniveauet for de 

ældre borgere, men også et serviceniveau, som kan tiltrække yngre(børnefamilier) til områderne. 

Det nævnes i oplægget, at man ønsker forenkling, hvilket vi kan tilslutte os. Men det er væsentligt, når man 

alene satser på EU-prioritet 6B, at sikre formuleringer, der også kan indbefatte fokusområder fra 6A og 6C. 

Der er flere steder nævnt, at frivilligt arbejde ikke fremover kan indgå i financieringen af projekter. Frivilligt 

arbejde har i mange projekter været en væsentlig faktor i forhold til at føle medejerskab til og fortsat enga-

gement i et projekt. Fastholdelse af frivilligt arbejde, som et element i financieringen af et projekt har derfor 

stor betydning, dels som en del af financieringen, men endnu mere som et element der sikrer medejerskab 

og fortsat støtte til et projekt. Der kan dog være behov for at overveje en enklere metode til opgørelse af de 

frivillige timer. 

Bestyrelsen finder det i øvrigt positivt, at der allerede fra periodens begyndelse er fastlagt evalueringsplan, 

som på den måde også kan indgå i den indledende planlægning. 

Venlig hilsen 

P.b.v. 
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