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   Høringssvar 

 

Vi har fået udkast til Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under 
fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 til høring. 

De 27 danske småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer har i Leader+ perioden haft sin egen 
aktionsgruppe. Det er vores mål igen at etablere en særlig småø-aktionsgruppe, og denne gang vil vi 
også gerne arbejde aktivt indenfor fiskeriudvikling. Derfor er det med glæde, at vi ser, at udkastet til 
bekendtgørelse giver os mulighed for at integrere arbejdet i én og samme aktionsgruppe, og at 
kriterierne for aktionsgruppernes geografiske område kan fraviges, så man f.eks. kan danne en 
småø-aktionsgruppe.  

Det er vores overbevisning, at en fælles indsats for landdistriktsområdet og fiskeriområdet vil være 
den bedste løsning på småøerne.  

På nogle af vores øer er fiskeriet et betydende erhverv, som bidrager med vigtige arbejdspladser og 
giver en vigtig identitet til vores små samfund, selvom der tale om en forholdsvis lille fiskerflåde. 
Derfor er det vigtigt, at fiskeriet ses i en sammenhæng med planlægningen og udviklingen i øvrigt 
på småøerne. En småø-aktionsgruppe for både landdistrikts- og fiskeriudviklingsområdet vil 
samtidig have de bedste forudsætninger for at udarbejde strategier, som er relevant for småøerne, og 
tage de beslutninger, som vil have den bedste effekt på småøerne. 

 

Vi har i øvrigt kun to bemærkning til udkastet til bekendtgørelse. De samme bemærkninger har vi 
også sendt i et høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale 
aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 til høring. 

 

Sammensætning af aktionsgruppen 

Når det gælder sammensætningen af aktionsgruppen, har vi fra Leader+ perioden gode erfaringer 
med at have både borgere og repræsentanter for foreninger og for offentlige myndigheder med ved 
bordet. Også i den nye periode er det vores hensigt og vores klare ønske at finde repræsentanter, 
som er udpeget af relevante offentlige myndigheder. Vi forestiller os, at det kan være 
repræsentanter, som er udpeget af to-tre kommuner med småøer. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Som vi læser bekendtgørelsen (§ 3, stk. 8), vil en sådan procedure ikke være i modstrid med 
bestemmelserne, idet det fremgår, at ”et medlem af bestyrelsen kan udpeges forlods af regionsrådet 
og det regionale vækstforum for den pågældende region i forening, og et medlem af bestyrelsen kan 
forlods udpeges af de pågældende kommunalbestyrelser” (vores understregninger).  

Vores 27 småøer hører hjemme i 19 kommuner, og det er derfor uhensigtsmæssigt og næsten 
praktisk umuligt, hvis de pågældende kommunalbestyrelser i forening skal udpege medlemmer til 
aktionsgruppens bestyrelse. Det samme gælder for regionerne. Vi lægger derfor vægt på, at der i § 
3, stk. 8 står ’kan’, og at der dermed f. eks. ikke er krav om, at 19 kommuner i forening skal udpege 
et medlem til en bestyrelse for småøernes aktionsgruppe. Og heller ikke krav om, at de fire 
regionsråd/væktsfora i forening skal udpege et medlem.  

Hvis vi misforstår teksten, vil vi anmode om, at den tilrettes, så de bestyrelsesmedlemmer, som i 

vores aktionsgruppe skal repræsentere offentlige myndigheder, kan udpeges af et antal kommuner 

med småøer. 

 

Afholdelse af informationsmøde og stiftende generalforsamling 

Af § 3 stk. 2 og 4 fremgår det, at informationsmøde og stiftende generalforsamling skal foregå i 
kommunens/aktionsgruppens ”geografiske område”. På småøerne har vi tradition for at holde den 
type møder i Odense, da denne placering giver de mest lige vilkår for aale øboere, som jo kommer 
rejsende fra hele landet. Hvis vil holder møderne på en af vores øer, vil beboerne på netop denne ø 
have en utilsigtet fordel frem for andre øboere. Ved at afholde møderne i Odense har alle øboere 
også mulighed for at nå frem og tilbage på én dag – det vil ikke være muligt for alle, hvis vi holder 
dem på en af vores øer. 

Vi vil derfor foreslå, at man i § 3 stk.  2 og 4, hvor kravet om, at møderne skal holdes i 

kommunens/aktionsgruppens lokalområde, er nævnt, tilføjer: ”hvis ikke andet er godkendt af 

Direktoratet for FødevareErhverv”. 

Med disse bemærkninger håber vi at have bidraget konstruktivt til processen med at udforme 
bekendtgørelsen. Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og bidrager gerne med uddybende 
kommentarer. 

 

På vegne af Sammenslutningen af Danske Småøer 

 

Claus Jensen, sekretariatsleder 

Sammenslutningen af Danske Småøer 

Strynø Brovej 12, Strynø 

5900 Rudkøbing 

Tlf. 62 51 39 93, fax. 62 51 39 96 


