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Ansøgningsskema om tilskud til projekter  
til bæredygtig udvikling af fiskeriområder 

 

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling 

af fiskeriområder. 

 

Se bagerst i ansøgningsskemaet for hvordan skemaet skal udfyldes.   

Ansøgningsskema version 3. 

 

A Projekttitel 

Projektets titel: Renovering af renserum ved Klitmøller Landingsplads 

 

 

B CVR-nr. 

Anfør CVR-nr.: 31 64 73 63 

Foreninger SKAL have et CVR-nr. 

P-nr.:       

Benyttes af kommuner og lignende 

 

C Ansøgers navn og adresse m.v. 

Navn: Klitmøller Lystfisker Forening 

 

Født år: 1966 

CPR-nr.:       

Udfyldes kun hvis ansøger er privatperson eller enkeltmandsvirksomhed 

Gade/vej og nr.: Ørhagevej 156 

(c/o: Michael Andersen; Vestermøllevej 46; 7700 Thisted) 

 

Postnr.: 7700 

 

By: Thisted 

Telefon: 97 97 56 91 

 

Mobil:       

E-mail: klf@klf66.dk 

 

 

Tilskud udbetales til din NemKonto.  

Læs mere om NemKonto, herunder P-nr., CVR-nr m.v. på www.ferv.fvm.dk/NemKonto. 

Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive offentlig-

gjort på internettet. 

 

D Kontaktperson 

Navn: Lars Boje Jensen 

 

Gade/vej og nr.: Vestermøllevej 10 

 

Postnr.: 7700 By: Thisted 

http://www.dffe.dk/NemKonto
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Kommune: Thisted 

 

E-mail: klf@klf66.dk 

 

Telefon: 96 19 35 91 

 

Mobil: 29 64 27 76 

 

E Kort resumé af projektet 

 Renserummet  ved Klitmøller Landingsplads blev indrettet i starten af 70’erne og har siden 

fungeret som samlingssted for lystfiskere mens de rengør dagens fangst. Desværre har års slid og 

ændring af lovgivningen gjort at rummer i dag ikke levet op til de hygiejne  og lov mæssige krav 

som stilles til et renserum. Dette projekt har til formål at renoverer rummet så kravene af 2009 

kan overholdes. 

 

F Projektperioden 

Projektet påbegyndes dato: 1-3-2010                          Projektet afsluttes dato: 1-7-2010 

 

  Der ønskes igangsættelsestilladelse fra dato: 1-3-2010 

 

G Ansøgers branche, virksomhedstype og størrelse 

G1 Virksomhedstype Sæt ét kryds 

Mikrovirksomhed (under 10 ansatte)  

Lille virksomhed (under 50 ansatte)  

Mellemstor virksomhed (under 250 ansatte)  

Stor virksomhed    

Privatperson  

Brancheorganisation  

Offentlig institution  

Forening  

Selvejende institution  

 

Udfyldes kun hvis ansøger er en privat virksomhed 

G2 Nøgletal for virksomheden ved seneste regnskabsafslutning 

Antal medarbejdere            

Årets resultat før skat Kr.       

Samlet balance på regnskab Kr.        

Årsomsætning Kr.       

Ejer en større virksomhed mere end 25 procent af virksomheden (ja/nej)           
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H Projekttype og indhold 

Projektet vedrører hovedsaglig Sæt ét kryds 

Fødevarekvalitet  

Non-food  

Fødevaresikkerhed  

Arbejdsmiljø  

Dyrevelfærd  

Natur- og ressourcegrundlag  

Miljø- og ressourceudnyttelse  

Forbedring af konkurrenceevne  

Andet 

      

 

 

 

I Indsatsområde 

 Sæt 
kun ét 
kryds 

Styrkelse af konkurrenceevnen 

 Etablering af nye eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder uden for fiskeri- og akvakultur-

sektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning på under 2 mio. euro. 
 

 Etablering af servicefaciliteter og andre rammeskabende aktiviteter til gavn for erhvervslivet.  

Omstrukturering og omlægning af fiskerierhvervet 
 Bæredygtig turisme (økoturisme).  

 Andre erhvervsaktiviteter.  

Nye arbejdspladser for fiskere uden for fiskerisektoren  

Fiskeri- og akvakulturprodukter i virksomheder med op til 50 medarbejdere og en årlig 

omsætning under 10 mio. euro.  
 Udvikling og markedsføring af fiskeri- og akvaprodukter.  

 Udvikling og markedsføring af fangst-, produktions og forarbejdningsmetoder, herunder natur- og 
miljøforbedrende metoder. 

 

Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskersamfund (kun i små fiskesamfund) 

 Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod fiskeri- og akvakultursektoren.  

 Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter.  

Attraktive levevilkår i fiskeriområderne gennem: 
 Beskyttelse og forbedring af miljø og naturarv.   

 Fornyelse og udvikling af kystlandsbyer med fiskeriaktiviteter (kun i kystlandsbyer).  

 Beskyttelse og forbedring af arkitektonisk kulturarv.  

Fremme samarbejde mellem lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, især gennem at etablere 
netværk og udbrede god praksis.  

  

 
Understøtte arbejdet i en lokal aktionsgruppe ved at 

 Erhverve færdigheder og udvikle kompetencer.  

 Facilitere forberedelsen af en lokal aktionsgruppes udviklingsstrategi.   

 Facilitere gennemførelsen af en lokal aktionsgruppes udviklingsstrategi.  
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J Beskriv kort hvordan projektet bidrager til en bæredygtig udvikling af fiskeriområderne 

Rense rummet er en vigtig del af Klitmøller fiskeleje hvor såvel medlemmer af foreningen og turister har 

adgang til at rense og klargøre dagens fangst, i lokaler som er tidssvarende og som lever op til dagens 

standarder med hensyn til miljø og hygiejne. Ligesom der er et af samlingstederne ved fiskelejet hvor såvel 

lokale, men især turisterne elsker at komme for at se hvordan fisken behandles og gøre klar til stegepanden 

eller gryden. 

 

K Beskriv kort hvordan projektet bidrager til at opfylde  

den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og den lokal aktionsgruppes konkrete mål  

Projektet understøtter udviklingsplanen på flere områder og især vil vi henvise til indsatsområder 6 - 

punkt C. Fiskerikultur punkterne 4 - 8 - 11. Turisme punkterne 1  - 2. Naturen Punkterne 3 - 4 - 5. 

Samt befolkningnen punkt 4. 

 

L Forventet effekt af projektet (uddybes evt. i projektbeskrivelsen) 

Vær opmærksom på, at dit projekt sandsynligvis kun 

har en effekt på enkelte af nedenstående områder. 

Ved projektets  

afslutning 

To år efter  

afslutningen 

Antal skabte jobs             

Antal kvinder i skabte jobs             

Antal skabte jobs besat af personer under 25 år             

Antal skabte jobs til fiskere             

Antal flere overnatninger             

Antal flere dagturister             

Antal personer med adgang til forbedrede eller 

nye servicefaciliteter   

ca 200 ca 225 

Antal virksomheder med adgang til forbedrede 

eller nye servicefaciliteter  

            

Antal personer der har deltaget i kompetenceud-

vikling 

            

Antal informationskampagner             

Antal nye tilflyttede             

Antal nye kulturaktiviteter              

Antal nye naturprojekter             

Antal nye rekreative anlæg             

Antal kulturarvsprojekter             

Antal nye fritidsaktiviteter             

Andet                   

Andet                   

 

M Overordnet vurdering af projektet 

 Ja/ nej 

Har projektet en karakter, der rækker ud over hvad, der kan betragtes som en 

kommunal eller anden måde offentlig opgave? 

Ja 

Begrund: 

Kommunen anser det ikke som en opgave de skal påtage sig. 

 

Har projektet en karakter, der rækker ud over hvad, der kan betragtes som al- Ja 
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mindelig vedligeholdelse eller driftsudgifter? 

Begrund: 

Nødvendig for at leve op til nutidig vilkår m.h.t. miljø og hygiejne 

 

Er projektet (ved investeringer) økonomisk bæredygtigt over en 5–årig periode? Ja 

Forklar hvordan: 

Projektet vil give øget tilgang til foreningen samt øge turiststrømen 

 

Er projektet en forudsætning for gennemførslen af et efterfølgende projekt? Nej 

Forklar hvordan: 

Projektet betrakter vi som en afrunding af tidliger gennemført projekt. 

 

Er det realistisk, at projektet gennemføres og målene realiseres? Ja 

Begrund: 

Helt sikkert ja da vi ved at det vil tiltrække flere medlemmer og turister 

 

Indgår projektet i en større sammenhæng? Ja 

Hvis Ja, hvilken: 

Udviklingen af fiskelejet betragter vi som et supplement til Nationalpark Thy. 

 

 

N Finansiering af projektet 

Projektets samlede omkostninger Kr. 105.000 

 Finansiering af samlede projektomkostninger 

Tilskud der søges fra den lokale aktionsgruppe Kr. 50.000  

Tilskud fra Velfærdsministeriet Kr.       

Tilskud fra andre offentlige myndigheder* Kr. 50.000 

Privat finansiering Kr.        

Frivilligt arbejde Kr. 5000  

 

*Navn på andre offentlige myndigheder Bevilget beløb 

Thisted Kommune Kr. (Se bilag) 50.000 

      Kr.       

      Kr.       

Dokumentation for de bevilgede offentlige tilskud skal vedlægges. 

O De minimis støtte 

 Ja/nej 

Har ansøger modtaget de minimis støtte for mere end 

200.000 euro inden for en periode på tre år? 

Nej 

Hvis ja, angiv beløb og dato for udbetaling Beløb              Dato       

 

P Budget (angiv kun støtteberettigede udgifter, der skal indgå i tilsagnsgrundlaget) 

Udgiftsarter Ud specificerede priser I alt (i hele 1000) 

Konsulenter          timer à       Kr. 0,00 

   

Projektansættelser          timer à       Kr. 0,00 

   

Frivilligt arbejde    50,00 timer à 100 kr. Kr. 5.000,00 

   

Anlægsarbejde  Kr. 85,00 
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Mur firmaet Poul Bak Kr. 85.000,00  

      Kr.        

      Kr.        

   

Andre leverandørydelser  Kr. 0,00 

      Kr.        

      Kr.        

      Kr.        

   

Materialer, inventar, udstyr 

og maskiner 

  

Kr. 0,00 

      Kr.        

      Kr.        

      Kr.        

   

Rejser/Transport  Kr. 0,00 

      Kr.        

      Kr.        

      Kr.        

   

Formidling og information  Kr. 9,00 

Reklame, internetsport, 

rapport-arbejde, formidling 

og afslutnings rapport. 

Kr. 9.000,00  

      Kr.        

      Kr.        

   

Revision  Kr. 6,00 

Revision Kr. 6.000,00  

   

Andet  

(skal være udspecificeret) 

  

Kr. 0,00 

      Kr.        

      Kr.        

      Kr.        

   

I alt (i 1000 kr)  Kr. 105,00 

 

MOMS Ja  Nej 

Er udgifterne med moms?   

Skal ansøger selv betale momsen?   
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Q Ansøgers underskrift 

Dato:  

09-11-2009 

Underskrift:  

 Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, at jeg ikke har modtaget andet EU-

tilskud til projektet, og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse. 

 

R Projektbeskrivelse (2-5 sider) 

Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende punkter: 

 Projekttitel 

 Oplysninger om ansøger 

 Formålet med projektet  

 Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe 

 Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter 

 Hvordan forventes det at projektet formidles 

 Forventet effekt af projektet 

 Eventuelle yderligere oplysninger 

 

 

 

 

 

Du skal udfylde ansøgningen og sende den til: 
  
  
Den lokale aktionsgruppe i dit lokalområde. 
 
 
Oplysninger om de lokale aktionsgrupper kan findes på 
www.fiskeriudvikling.dk 
 

http://www.landdistriktsprogram.dk/
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Bilag 1 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema 
 
På ansøgningsskemaet er der en række punkter, der alle skal udfyldes. 
 
A. Projekttitel  
Entydig og dækkende titel på projektet. Projektet bør kunne identificeres ud fra titlen. Føde-
vareErhverv gør opmærksom på, at titlen vil blive offentliggjort. 
 
B. CVR-nr. 
Ansøgers CVR-nr. skal angives. Alle foreninger skal have et CVR-nr. og en NemKonto 
for at få tilskud. Hvis det er en kommune der ansøger, er det vigtigt at opgive P-nr. Hvis 
foreninger eller virksomheder (undtagen enkeltmandsvirksomheder) ikke opgiver CVR-nr. 
kan sagen ikke behandles.  
 
C. Ansøgers navn og adresse m.v. 
Hvis det er en privatperson eller en enkeltmandsvirksomhed, der søger, skal CPR nr. an-
vendes. Du skal anføre køn og alder på ansøger til brug for afrapportering til EU. Afgørelsen 
på ansøgningen sendes til adressen i dette felt. 
 
Ansøgeren er den på hvis risiko og regning projektet gennemføres. 
 
D. Kontaktperson 
Det er denne person FødevareErhverv henvender sig til med spørgsmål om projektet. Vigtigt 
med e-mail og telefon, hvor kontaktpersonen kan træffes i dagtimerne. 
 
E. Kort resumé af projektet 
Kort og præcist resumé af projektet.  
 
F. Projektperioden 
Anfør dato for starttidspunkt for projektet. Projektafslutning sættes altid til 2 år efter projekt-
start. Inden for projektperioden skal projektet være påbegyndt, gennemført og afsluttet, des-
uden skal udgifterne være afholdte og betalte.  
 
Angiv om du ønsker en igangsættelsestilladelse. Datoen på igangsættelsestilladelsen kan 
tidligst være den dag, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen. 
Igangsættelsestilladelsen er kun nødvendig, hvis projektet går i gang, før tilsagnet er givet. 
Ved en igangsættelsestilladelse går ansøger i gang med projektet på egen regning og risiko. 
 
G. Ansøgers branche, virksomhedstype og størrelse 
Oplysningerne skal bl.a. bruges i forbindelse med afrapportering til EU. 
Det er ansøgers branche og virksomhedstype på ansøgningstidspunktet, der spørges til. 
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Definitioner på virksomheder: 

Mikrovirksomheder: Virksomheder med op til 10 ansatte og som enten har en årsomsætning eller 

årsbalance på højst 2 mio. euro. 

Lille virksomhed: Virksomheder med op til 50 ansatte og som enten har en årsomsætning eller en 

årsbalance på højst 10 mio. euro. 

Mellemstor virksomhed: Virksomheder med op til 250 ansatte og som enten har en årsomsætning på 

højst 50 mio. euro eller en samlet årsbalance på højst 43 mio. euro. 

Stor virksomhed: Øvrige virksomheder, der er større end ovennævnte kategorier. 

 
Hvis ansøger er en privat virksomhed, skal antal medarbejdere samt en række økonomiske 
nøgletal angives. 
 
H. Projekttype og indhold 
Angiv hvad projektet hovedsagelig vedrører. 
Oplysningerne skal bl.a. bruges i forbindelse med afrapportering til EU. 
 
I. Indsatsområde 
Angiv hvilket af de 15 indsatsområder fra bekendtgørelsen projektet hører under. Der skal 
kun sættes kryds i én rubrik, vælg derfor den type som hovedparten af projektets aktiviteter 
falder ind under. 
 
J. Beskriv kort hvordan projektet bidrager til en bæredygtig udvikling af fiskeriområ-
derne 
Kort redegørelse for hvordan projektet bidrager til en bæredygtig udvikling. 
 
K. Beskriv kort hvordan projektet bidrager til at opfylde  
den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og den lokal aktionsgruppes konkrete 
mål  
Beskriv kort hvilke temaer og mål i udviklingsstrategien som projektet vedrører. Desuden 
skal det angives hvilke konkrete mål i udviklingsstrategien, projektet er med til at opfylde. 
Udviklingsstrategien kan findes på den lokale aktionsgruppes hjemmeside.  
 
Hvis projektet ikke har nogen effekt i forhold til at nå de konkrete mål i udviklingsstrategien, 
kan det ikke støttes under ordningen. 
 
L. Forventet effekt af projektet 
Angiv den forventede effekt af projektet. F.eks. hvor mange nye job og hvor mange nye tilflyt-
tere forventes på baggrund af projektet. Angiv evt. selv flere effekter.  
 
M. Overordnet vurdering af projektet 

Her skal der svares ja eller nej til en række spørgsmål, som giver en overordnet beskrivelse 
af projektet. Der skal bl.a. tages stilling til, om investeringsprojekter er levedygtige i mindst 5 
år – dvs. er finansieringen på plads, og er der en realistisk forretningsplan for projekter, der 
omhandler etablering eller udvikling af virksomheder. Efterfølgende skal svaret begrundes. 
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N. Finansiering af projektet 
Øverst angives den samlede projektsum, inklusiv ikke tilskudsberettigede udgifter, der er 
nødvendige for projektets gennemførelse. Hvis summen af det samlede projekt er større end 
udgifterne i skemaets punkt P, skal det angives i projektbeskrivelsen. 
 
Derudover skal det angives, hvordan det samlede projekt finansieres. Tilskud der søges un-
der denne ordning kan maksimalt være henholdsvis 60%, 50% eller 40% af totalsummen i 
skema P. Støtteprocenten afhænger af projekttypen. 
 
Hvis der er tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal navnet på disse angives. Posten til 
frivilligt arbejde angives særskilt.  
 
Vær opmærksom på, at den samlede finansiering ikke må overstige 100 % af de samlede 
projektudgifter. 
 
O. De minimis støtte 
Angiv om du har modtaget de minimis støtte inden for en periode på tre år. I bekræftende 
fald skal du angive hvor stort et beløb, du har modtaget med angivelse af dato og år. 
 
P. Budget 
Angiv projektets budget for støtteberettigede udgifter. Alle større udgiftsposter skal specifice-
res, med angivelse af hvilke opgaver, der skal udføres, og hvilket udstyr, der forventes ind-
købt. Større leverandørtilbud skal vedlægges ansøgningen. 
 
I første kolonne beskrives hvilke udgiftsposter, der er under de forskellige udgiftsposter. I an-
den kolonne angives antal timer og timepris. I tredje kolonne angives de tilskudsberettigede 
udgifter for hver udgiftspost. I bilag 1 i vejledningen ”Vejledning om tilskud til Etablering af 
nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne” er der en beskrivelse af de en-
kelte udgiftsposter. 
 
Det skal markeres om udgifterne er med eller uden moms. Udgifterne må kun angives med 
moms i skema P, hvis ansøger selv i sidste ende betaler momsen. 
 
Q. Ansøgers underskrift 
Ansøgningen skal underskrives af ansøger/projektholder med angivelse af dato for under-
skriften. Med underskriften erklærer ansøger, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at der 
ikke er modtaget andet EU-tilskud til projektet. Desuden erklærer underskriver, at der ikke er 
fortiet oplysninger, der kunne have haft betydning for ansøgningens afgørelse. 
 
R. Projektbeskrivelse 
Som bilag til ansøgningen skal du vedlægge en beskrivelse af projektet. Projektbeskrivelsen 
må maksimalt fylde fem sider A-4 format. Det er vigtigt, at projektbeskrivelsen klart og præ-
cist beskriver, hvad projektet går ud på og hvilke aktiviteter, du ønsker at gennemføre. Uddy-
bende materiale kan evt. vedlægges. Projektbeskrivelsen skal mindst indeholde de anførte 
punkter. 
 



 Klitmøller Lystfisker Forening 
Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted 

Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 31 64 73 63 

 
Klitmøller d. 12. August 2009 

 

 

Hjemmeside: www.KLF66.dk 

Ansøgning om støtte til renovering af rense rummet ved Klitmøller 
Landingsplads 

 

1. Resume af projektet: 
Rense rummet ved Klitmøller Landingsplads blev indrettet i starten af 70’erne og har siden 
fungeret som samlingssted for lystfiskere mens de rengør dagens fangst. Desværre har års slid og 
ændring af lovgivningen gjort at rummer i dag ikke levet op til de hygiejne og lov mæssigt krav 
som stilles til et rense rum. Dette projekt har til formål at renoverer rummet så kravene af 2009 
kan overholdes. 
 

2. Oplysninger om ansøger: 
Klitmøller Lystfisker Forenings formål: KLF66 er en fri og upolitisk forening med det formål at 
oplyse om fritidsfiskeri, fiskepleje og Søfartens sikkerhedsregler, samt bevare nuværende 
bygninger og fiskelejet i sin nuværende form. 
 

3. Formålet med projekter: 
Projektets formål er at få renoveret det nuværende rense rum så det kan leve op til gældende 
miljø og hygiejniske bestemmelser. Ved blandt andet at lave væggene vask bare og kloak fra alle 
vaske. 
 

4. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe 
Baggrunden for ansøgningen til den ovenstående forbedring er, at området omkring hoved 
husene har stor betydning for lokalbefolkningen og betragtes som et samlingspunkt i Klitmøller. 
Turistmæssigt er landingspladsen og området ved og omkring hoved husene, sammen med 
windsurfing det største turisttiltag i Klitmøller. Det er et absolut ”must” at ikke alene fastboende 
turister men også endagsturister skal ned til landingspladsen og se de store hoved huse men også 
de smukt renoverede redskabs huse som er holdt i den oprindelige byggestil, og ikke mindst ned 
og se om de 58 Klitmøller joller der tilknyttet landingspladsen gennem medlemskab af KLF66 har 
fanget noget og få en ”bette” snak med ”fiskerne”. Hvis det ikke er haw-vejr på grund af 
blæsevejr er de så heldige at det så er vejr til windsurfing som jo også er interessant og dejligst at 
se på. Og vi skal da lige nævne at det simpelthen er unikt at vi her ved Klitmøller landingsplads har 
2 så store interesser der passer rigtigt godt sammen, når det er fiskevejr er jollerne ude og når det 
er blæsevejr er windsurferne ude. 
Der er etableret et samarbejde med Teknisk Forvaltning i Thisted kommune, hvor lokalplanen er 
afstemt med foreningens ønsker om at bevaring og værne om landingspladsen med alle 
bygningerne så de kan fremstå som et kulturmæssigt arv der kan fortælle om de mange år hvor 
kystfiskerbyen klitmøller med den unikke geografiske beliggenhed i læ af et rev var et af de mest 
driftige og fremsynede Fiskelejer på den jyske vestkyst. Og her skal også nævnes at den gamle 
rednings hus som jo er en del af landingspladsen er blevet omdannet til hvad vi kan kalde det 
smukkeste forsamlingshus / forenings hus i byen. Æ-rednings hus i klitmøller er nok det mest 
populære sted i Thy at afholde bryllupsfest og fejre andre store begivenheder, derfor har Æ-
rednings hus gennem de senere år gennemgået en nænsom renovering for at bevare det 
kulturmæssige i overensstemmelse med lokalplanen, her skal lige nævnes at huset drives af sin 
egen forening som har godt 450 medlemmer. Endelig vil vi da også lige navne at Æ-hummer hus 
alleryderst på Æ-knak (Ørhage) også er renoveret af vindsurferklubben Nasa samt Biologisk 
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Forening Nordjylland (BFN) som har godt 200 medlemmer. 
 

5. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter 
Vi håber at vi kan starte renoveringen, foråret 2010, da vi meget gerne vil at alt er i orden til den 
kommende lystfisker sæson. 
Start ca 1/3-2019 med forventet afslutning og indvielse i forbindelse med vores traditionelle 
Hawfest 4. Juli 2010.  
I den udstrækning det overhoved er muligt vil vi bruge egen arbejdskraft da vi selvfølgelig har en 
stor interesse i selv af være med i arbejdet samt gøre det så billigt som muligt. Efter nøje 
gennemgang af projektet samt vurdering af medlemmernes vilje, evne og tid har vi fundet frem til 
at egen arbejdskraft vil udgør ca  50 timer. 
Vi formoder tilsagn fra Thisted Kommune på 50.000 kr. 
 

6. Hvordan bidrager projektet til at opfylde den lokale aktionsgruppes 
udviklingsstrategi? 
Projektet understøtter FiskeriLAG Nords udviklingsstrategi i forhold til primær befolkning, men 
også fiskerikultur og turisme. Klitmøller har gennem generationer været et lokalt fiskeleje, hvor 
bådende blev trukket op på stranden. Efter bygningen af Hanstholm Havn i 1960-erne er 
Klitmøller som stedet hvorfra der blev drevet erhvervsfiskeri forsvundet. I dag er det de lokale 
lystfiskere, som er med til at bevare denne kulturarv ved, at vedligeholde landingspladsen og de 
omkringliggende huse. Fiskerier foregår i dag som lystfiskeri fra mindre både. 
 

7. Hvordan vedrører projektet mindst et at indsatsområderne fra 
bekendtgørelsen? 
Projektet falder direkte ind under indsatsområde 6 – Attraktive levevilkår – i bekendtgørelsen for 
bæredygtig udvikling af fiskeriområder, specielt i forhold til underpunkterne b) – fornyelse og 
udvikling af kystlandsbyer med fiskeriaktiviteter – og c) beskyttelse og forbedring af arkitektonisk 
kulturarv. Ligesom der falder direkte ind i den lokale udviklingsstrategi for FiskeriLAG Nord som 
for eksempel: 
Fiskerikultur og Erhverv: 
Punkt 4, som fremmer formidlingen af fiskeri kulturarven med afsæt i den lokale kultur og 
historie.  
Punkt 8, som medfører miljøforbedringer og bygningsforbedringer, når det kan henhøre til 
fiskerirelaterede områder i kysten, bygninger, mole og kaj anlæg, tilkørsler og øvrige 
adgangsforhold. 
Punkt 10, hvor der kan ske turismetiltag med nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser i et 
naturligt samspil mellem områdets historie og de nye tiltag. 
Punkt 11, som fremmer en bæredygtig udvikling socialt og kulturelt i kystsamfundet, der tidligere 
har været afhængig af kystfiskeri. 
Punkt 12, som er medvirkende til at understøtte bevaringen af kystlandingspladserne og det 
kystnære fiskeri. 
Turisme: 
Punkt 1, som fremmer fiskerirelaterede turisme i kyst og fjordområderne, herunder bl.a. 
formidling af fiskerierhvervets udvikling og historie. 
Punkt 2, som formidler kulturarv og udvikler autentiske oplevelser i kystby miljøer, evt som 
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områdefornyelse. 
Punkt5 til nye aktiviteter ved havne og kystlandingspladser, til fiskerirelaterede 
mikrovirksomheder og anlæg, reetablering af fiskelejer, båd bygge traditioner, strandcentre, 
hummerhus, fiskerhuse m.v. og hvor områdets historie indgår i samspil med nye tiltag. 
Naturen: 
Punkt 1, som forbedrer adgangen til naturen ved reetablering af vej/stier, som forbinder 
kystområder med fiske og kystlandingspladser mv. 
Punkt 3, som tilgodeser såvel en bevaring af naturen og kulturarven som projekter der fremmer 
en aktiv fritidsudnyttelse af naturen. 
Punkt 4, som til gode ser mulighederne for at bevare naturen og kulturarven. 
Punkt 5, som styrker værdien af de overordnede mål for indholdet i de etablerede 
Nationalparkområder. 
Befolkningen: 
Punkt 4, i kulturarvs områder langs kysterne som i et samspil med kulturarv, natur og historie, kan 
være med til at skabe og videreudvikle aktiviteter og bosætning. 
 

8. Hvordan forventes det at projektet formidles? 
Klitmøller har i seneste år oplevet pressens bevågenhed og det vil således være naturligt at 
inddrage denne i projektet under selve renoveringen samt ved indvielsen af det færdige projekt. 
Ligeledes vil vi bruge internetspot til formidling herunder foreningens hjemmeside 
(www.klf66.dk). Hvor det vil være muligt at følge projektet fra start til slut. 
 

9. Bilag til ansøgningen. 
Tilbud fra:   

 Tilsagn fra kommunen. 

 Murerfirmaet Poul Bak. 
 

10. Eventuelle yderlige oplysninger. 
For yderlige information omkring projekter og dets gennemførelse samt status på projekter kan 
følgende personer kontaktes: 

Funktion Navn Mail Telefon 

Formand Jens Jørgen Fisker formand@klf66.dk  

Kassér Michael Andersen kasser@klf66.dk 20 41 97 56 

Næst Formand Peter Sand Mortensen n_formand@klf66.dk 40 40 11 21 

Sekretær Lars Boje Jensen skriver@klf66.dk 29 64 27 76 
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Bilag: 

 
 

Tilsagn fra Kommunen 
 

 Pengene er indstillet til bevillig gennem økonomi udvalget, på deres møde 9. 
December 2009.  

 Beløbet er indstillet af Erhvervs og udviklingschef ved Thisted kommune Jan 
Krogh. 

 Håbet om bevillig er understøttet af at pengene allerede er på budget og 
derfor er afsat til renovering af Klitmøller fiskeleje! 
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