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Kort resumé af strategien
Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) dækker Svendborg, Nyborg og
Faaborg-Midtfyn Kommuner.
Et område, som har mange unikke ressourcer såsom naturarven, kulturarven, kysterne, det
kulinariske samt mange områder med specifikke særkender.
Ifm. deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2014-2020 forventer LAG SØM i 2020 at have bidraget
til at skabe vækst i erhverv og turisme og styrket bosætningen i landdistrikterne i de tre
kommuner.
LAG SØMs mission er gennem udnyttelse af de enestående natur- og kulturressourcer samt
erhvervspotentialer, som området som helhed rummer, at øge beskæftigelsen og turismen samt
forbedre rammevilkårene i landdistrikterne i det geografiske område.
LAG SØM vil skabe arbejdspladser og styrke bosætningen igennem følgende mål:
-

Styrke erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre
virksomheder
Styrke turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme samt kystnære
aktiviteter
Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter
Styrke udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner
Styrke udviklingen af de enkelte områders specifikke særkender og udviklingspotentialer

Ifm. gennemførelse af strategien, har LAG SØM stor fokus på aktiviteter, der tager afsæt i det
unikke ved stedet. Det unikke som fremhæver området og giver det identitet. LAG SØM lægger
også stor vægt på at udviklingsstrategien bliver gennemført iht. LEADER principperne.
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A. Navn og adresse
A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe:
Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM)
A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse
Rosevej 11, 5762 Vester Skerninge
A.3 Aktionsgruppens e-mailadresse
lagsoem@gmail.com
A.4. Aktionsgruppens telefonnummer
21202656

B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)
B.1. Formand:
Kurt Sorknæs
B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by):
Rosevej 11, Ballen, 5762 Vester Skerninge
B.3. Telefonnummer:

B. 4. E-mail:

21202656

kurt@sorknaes.dk

C. Bilag
C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mail sendt til aktører i Nyborg Kommune af 07.10.2014.
Mail sendt til aktører i Faaborg Midtfyn Kommune 07.10.2014.
Mail sendt til aktører i Svendborg Kommune 07.10.2014.
Mail sendt til medlemmer af LAG Syd-, Øst- og Midtfyn 08.10.2014.
Input modtaget fra aktører i de tre kommuner på baggrund af udsendte e-mails.
a. – d. Dokumentation for annoncering af ekstraordinær generalforsamling den 12.11.2014 i
hhv. Lokalavisen Nyborg, midtfynsposten, Ugeavisen Faaborg og Ugeavisen Svendborg den
28.10.2014
Præsentation fra den ekstraordinære generalforsamling den 12.11.2014.
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 12.11.2014.
Godkendelse fra Svendborg Kommune af 25.11.2014.
Godkendelse fra Region Syddanmark af 27.11.2014.
Godkendelse fra Nyborg Kommune af 01.12.2014.
Godkendelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune af 10.12.2014.
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D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien
D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse
Redegørelse for inddragelse af centrale aktører i udarbejdelse af udviklingsstrategien
LAG SØM har inddraget centrale aktører fra de fire socioøkonomiske grupper – borgere,
foreningslivet, erhvervslivet og de offentlige myndigheder i processen.
LAG SØM har gennemført en brainstorm den 24. september 2014, og drøftet hvilke indsatsområder
der er vigtige ift. udviklingen af landdistrikterne i de tre kommuner.
Brainstormen gav mange spændende input indenfor:
Turisme (bestyrelsesmedlemmerne havde fokus på udvikling langs kysterne, indenfor natur,
fødevarer, erhvervsudvikling, aktiviteter ift. filmbranchen, motion i det offentlige rum, det maritime
og oplevelsesøkonomi).
Microvirksomheder (bestyrelsen havde her fokus på de lokale ”gode ideer”, fødevarer film”support”, pakkesamarbejde ift. turistvirksomheder, citta slow, events m.m.).
Kultur – kunst – teater – kunsthåndværk (her havde bestyrelsens fokus på aktiviteter, som skaber
arbejdspladser).
Attraktive lokalområder med fokus på bosætning (her havde bestyrelsen fokus på aktiviteter, som
skaber motion i det offentlige rum og udnytter områdets særpræg).
Uddannelse (her havde bestyrelsen fokus på aktiviteter ifm. filmbranchen og fri-, efter- og
højskolerne i hele området).
Til udarbejdelse af udviklingsstrategien, har LAG Svendborg indgået en aftale med konsulent
Merethe Juul Thysen, Landdistriktshuset, som står for at indhente de nødvendige oplysninger og
udarbejde materialet for LAG SØM.
7. oktober blev der sendt mails ud til medlemmer af de tidligere lokale aktionsgrupper samt andre
centrale aktører nævnt herover med opfordring til at komme med input til indsatsområder i LAG
SØMs udviklingsstrategi.
8. oktober blev der sendt e-mail til medlemmerne med opfordring til at de også skulle komme med
input til indsatsområder i LAG SØMs udviklingsstrategi.
19. oktober havde LAG SØM modtaget 26 input til udviklingsstrategien, som bestyrelsen har taget
hensyn ifm. udarbejdelsen af grundlaget for det fremtidige arbejde. Kommunerne er blevet
inddraget på lige fod med de øvrige aktører i området, så LAG SØM har taget udgangspunkt i de
input, som er modtaget, kommunernes kommuneplan ift. indsatsområder i udviklingsstrategien
samt input fra de bestyrelsesmedlemmer, som kommer fra de enkelte kommuner.
Bestyrelsen har igennem vores tilknyttede konsulent fået input fra Region Syddanmark, som skal til
at igangsætte en proces ifm. udarbejdelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi.
21. oktober gennemgik LAG SØMs bestyrelse udkastet til udviklingsstrategien, som konsulenten har
udarbejdet på baggrund af de indkomne input.
Samme uge, blev der indsendt annonce til ugeaviserne, som dækker det geografiske område. Heri
blev den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 12. november 2014 på Ryslinge
Efterskole, annonceret.
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I uge 44 holdt LAG SØMs formand, næstformand og den tilknyttede konsulent møder med hhv.
Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Udvikling Fyn samt
Naturturisme I/S. Formålet med møderne var at styrke samarbejdet mellem organisationerne og
LAG SØM.
På møderne med kommunerne, var der enighed om, at der var mulighed for samarbejde indenfor
aktiviteter langs kysten, fødevarer m.m. Samtidig blev mulighed for mellemfinansiering via
kommunerne for almennyttige projekter drøftet.
På mødet med Udvikling Fyn blev specielt muligheden for samarbejde ift. fødevare og turisme
drøftet.
På mødet med Naturturisme I/S blev muligheden for samarbejde indenfor deres indsatsområde
drøftet.
5. november godkendte LAG SØMs bestyrelse den tilrettede udgave af udviklingsstrategien.

Redegørelse for gennemførelse af den lokale godkendelsesprocedure
Godkendelse af medlemmerne
Det er meget vigtigt for LAG SØM at medlemmerne har godkendt udviklingsstrategien, og derfor er
de blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2014.
Ved samme lejlighed, blev deltagerne informeret om ansøgningsprocedure og første
ansøgningsfrist, som LAG SØM har planlagt til primo februar 2015.
Se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.
Godkendelse af de offentlige myndigheder
Den lokale udviklingsstrategi er sendt til de tre kommuner samt Region Syddanmark til godkendelse
iht. procedurerne udmeldt fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter.
Udviklingsstrategien er godkendt iht. medsendte bekræftelser fra de enkelte offentlige
myndigheder.
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E. Analyse af området
E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og
potentialer:
Infrastruktur
Infrastrukturen i LAG SØMs område er forholdsvis god sammenlignet med Region Syddanmark generelt – og
området har derfor et grundlæggende potentiale for vækst qua den gode infrastruktur.
LAG SØM dækker dog over et område med store trafikale forskelle. Nyborg Kommune ligger godt rent
infrastrukturelt – placeret midt på Danmarks hovedtrafikkorridor i øst-vestgående retning (motorvej E20 og
Storebæltsforbindelsen). Svendborg Kommune har både motorvej og togforbindelse til Odense. FaaborgMidtfyn Kommune har både motorvej og tog gennem den østlige del af kommunen, mens den sydvestlige del
mangler tog og motorvejsforbindelse. Dog er der en færge til Als herfra. Der er store udfordringer ift.
befordring med busser i hele området pga. dårlige forbindelser.
Generelt er der - set i relation til Region Syddanmark - forholdsvis god adgang til arbejdspladser, hvis man ser
på antallet af arbejdspladser, der kan nås i bil inden for en time. Den kommende Femern-forbindelse forventes
at være et vigtigt potentiale for LAG SØM området.

Mobiltelefoni og bredbånd
Den sydlige del af området er takket været nedgravning af fiberkabler i og omkring Svendborg by godt udstyret
med hurtige internetforbindelser, ligesom Nyborg by samt de større byer i Faaborg-Midtfyn Kommune har
rimelige bredbåndsforhold (Faaborg, og Ringe).
I yderområderne, hvor bebyggelserne ofte ligger spredt mellem store skove og landbrugsområder, mangler
hurtige bredbåndsforbindelser og mobilforbindelserne her er flere steder meget dårlige.

Uddannelse
Uddannelsesniveauet blandt borgerne er, som det vil fremgå herunder, generelt lavere end gennemsnittet for
Danmark. Ift. befolkningens højeste fuldførte uddannelse for de 15-69 årige inden for de enkelte kategorier
forholder det sig som følger – sammenlignet med Region Syddanmark og hele landet:
Uddannelsesniveau
Grundskole (GS)
Almengymnasial uddannelse (AGU)
Erhvervsgymnasial uddannelser (EGU)
Erhvervsuddannelser (EU)
Korte videregående uddannelser (KVU)
Mellemlange videregående uddannelser (MVU)
Bachelor (BA)
Lange videregående uddannelser (LVU)
Forskeruddannelser (FU)
Uoplyst (?)
Kilde: www.statistikbanken.dk

LAG SØM Region Syddanmark Hele landet Afvigelse
31,32%
30,84%
27,92%
3,40%
4,08%
4,88%
6,65%
-2,57%
1,78%
2,30%
2,38%
-0,60%
36,51%
34,81%
31,23%
5,28%
4,50%
4,38%
4,41%
0,09%
14,41%
13,27%
13,05%
1,36%
0,67%
1,13%
2,03%
-1,36%
3,66%
4,26%
7,30%
-3,64%
0,22%
0,22%
0,49%
-0,27%
2,86%
3,91%
4,55%
-1,69%

Som det fremgår, er procentsatsen af borgere, som kun har gennemført en grundskoleuddannelse højere end
både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark.
Hvad de gymnasiale uddannelser angår, så er tallene lavere ift. både landsgennemsnittet og i Region
Syddanmark.
Derimod er procentsatsen af borgere, som har fuldført erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser
og mellemlange videregående uddannelser højere end både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark.
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For bacheloruddannelse, lange videregående uddannelser og forskeruddannelser, er gennemsnittet i LAG SØM
området lavere end både i Region Syddanmark og hele landet:

Kilde: www.statistikbanken.dk
Området rummer mange ungdomsuddannelsesmuligheder, som for eksempel gymnasiale uddannelser i alle tre
kommuner – heriblandt et par kostgymnasier på hhv. Nyborg- og Svendborgegnen
Følgende ungdomsuddannelser findes:












Faaborg Gymnasium
HF & VUC Fyn Nyborg
HF & VUC Fyn Svendborg
Midtfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Nyborg-Kerteminde Handelsskole
Nyborg Søfartsskole ved Faaborg
Oure Kostgymnasium
Svendborg Erhvervsskole
Svendborg Gymnasium & HF
Østfyns Produktionsskole

Faguddannelsesmuligheder
Der findes også faguddannelsesmuligheder indenfor det maritime samt sygeplejerske-, pædagog- og social- og
sundhedsuddannelser i Svendborg. Området ligger også tæt på Syddansk Universitet i Odense og rummer flere
højskoler samt et seminarium:





Social- og Sundhedsskolen Fyn
Svendborg International Maritime Academy
University College Lillebaelt
Den Frie Lærerskole Ollerup
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Private-, fri- og efterskoler
Hele området er kendetegnet ved de mange private-, fri- og efterskoler.
Oversigt over efterskolerne:

















Bernstorffsminde Efterskole
Broby Sportsefterskole
Efterskolen ved Nyborg
Faaborgegnens Efterskole
Haarby Efterskole
Hjemly Idrætsefterskole
Idrætsefterskolen Ulbølle
Korinth Efterskole - spejderskolen
Midtfyns Efterskole
Ollerup Efterskole – Sang & Musik
Oure Efterskole Sport & Performance
Rantzausminde Efterskole – Demokrati
- Kommunikation - Medier
Ringe Fri- og Efterskole
Ryslinge Efterskole
Sydfyns Fri Fagskole
Vejstrup Efterskole

Kilde: www.efterskole.dk

Oversigt over friskolerne:






















Broby Fri- og Efterskole
Enghaveskolen – Faaborgegnens Friskole
Ferritslev Friskole
Gislev Friskole
Haastrup Friskole
Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
Krarup Friskole, Reventlowskolen
Langtved Friskole
Nordskovens Friskole
Nr. Lyndelse Friskole
Ollerup Friskole
Oure Friskole
Refsvindinge Friskole
Ringe Fri- og Efterskole
Rudme Friskole
Ryslinge Friskole
Sdr. Nærå Fri- og Efterskole
Svindinge Friskole
Trunderup Friskole
Vester Skerninge Friskole
Øster Åby Friskole

Kilde: www.friskoler.dk
Oversigt over privatskolerne:
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Haahrs Skole
Ida Holst Skole
Nyborg Friskole
Nyborg Private Realskole
Ringe Kost og Realskole

Uddannelsesniveauet
9. klasses dansk og matematikkundskaber - karaktergennemsnit
Hele LAG SØM området er, i lighed med Region
Syddanmark som helhed, præget af et relativt lavt
uddannelsesniveau, hvis man sammenligner med
resten af Danmark.
Det skyldes bl.a. et svagt udgangspunkt i
folkeskolen, især i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor
elever i 9. klasse i 2012 har haft et lavere
gennemsnit i dansk og matematik end
landsgennemsnittet:
I Faaborg-Midtfyn Kommune opnåede drenge i
9. klasse i 2012 en gennemsnitskarakter i dansk og
matematik på 5,9 mod et landsgennemsnit på 6,1.
For pigerne var gennemsnittet i Faaborg-Midtfyn Kommune 6,6 mod et landsgennemsnit på 6,9. I Nyborg lå
man også under landsgennemsnittet for drenge, idet tallene her var 5,9 for drenge, mens pigerne lå på
landsgennemsnittet 6,9. I Svendborg lå man over landsgennemsnittet med hhv. 6,3 og 7,2 for drenge og piger
(Kilde: Kontur 2013, Region Syddanmark).
Gennemført ungdomsuddannelse
I hele LAG SØM området er det gældende at andelen af de 25-34-årige, som har gennemført mindst én
ungdomsuddannelse er lavere end landsgennemsnittet.
En lidt mindre andel end landsgennemsnittet, ca. 4 procentpoint, har en ungdomsuddannelse.

Svendborg

Nyborg

Faaborg-Midtfyn

Kilde: Uddannelsesbarometer 2013, Region Syddanmark
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Hele landet

Gennemførte lang videregående uddannelse
Forskellene mellem landsgennemsnittet og LAG SØM er større, når det gælder antallet, der har taget en lang
videregående uddannelse.
Grafen nedenfor viser andelen af 30-39-årige, der har gennemført en videregående uddannelse.

Svendborg

Nyborg

Faaborg-Midtfyn

Hele landet

Kilde: Uddannelsesbarometer 2013, Region Syddanmark

Energiforsyning
I alle tre kommuner arbejdes der med etablering af mere grøn energi, sådan som statens Grøn Vækstplan
kræver. Der er igangsat flere projekter og initiativer for at nå målet – såvel indenfor erhvervslivet som i
offentlig regi.

Sundhed
Borgerne i LAG SØM området har relativ god adgang til sygehus og praktiserende læge. Alle tre kommuner
arbejder for at skabe rammer for en sund levevis og etablere borgerrettede tilbud, der forebygger sygdom og
fremmer sundhed.
Sundhedsprofilen 2013, gennemført via Region Syddanmark, viser at:
 Halvdelen af syddanskerne er overvægtige
 19 procent af borgerne i Region Syddanmark ryger dagligt - det er et markant færre end i 2010
 Hver femte borger drikker så meget alkohol, at de risikerer at udvikle en række sygdomme
 34 procent af borgerne i Region Syddanmark har en eller flere langvarige sygdomme
 Godt syv procent har sjældent eller aldrig kontakt med deres familie
Kommunerne i LAG SØM har forholdsvis lavt forbrug af lægebesøg og ”sengedage” og borgerne har en relativt
høj levetid.
Sygehusbenyttelse
I LAG SØM området har 46,25% af befolkningen benyttet sig af sygehuset i 2013, hvilket er højere end både
landsgennemsnittet på 42,53% og gennemsnittet i Region Syddanmark på 44,49%.
84,87% af sygehusbesøgene har både været indlæggelser og ambulant behandling, mens 15,13% kun har været
indlæggelse.
Total set har patienterne været indlagt i gennemsnit 3,22 dage hvor landsgennemsnittet er 3,24 dage og
gennemsnittet for Region Syddanmark er 3,34 dage.
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Kilde: www.statistikbanken.dk
Ser man på de enkelte kommuner i LAG SØM området, så har 46,42% af borgerne i Nyborg Kommune været på
sygehuset, i Svendborg Kommune var det 46,37% og i Faaborg-Midtfyn 46,01%.

Kilde: www.statistikbanken.dk

Lægebesøg
Det totale antal lægebesøg i 2013 for hele landet var 58.062.806, heraf 12.421.307 i Region Syddanmark og
1.437.463 i LAG SØM området.
I hele landet har 68,99% af lægebesøgene været hos almen læge. I Region Syddanmark er tallet 71,43% og
68,79% i LAG SØM området.
I de enkelte kommuner i LAG SØM området er tallene som følger:
530.305 lægebesøg - 69,72% hos almen læge i Faaborg-Midtfyn Kommune
589.960 lægebesøg - 68,93% hos almen læge i Svendborg Kommune
317.198 lægebesøg - 66,96% hos almen læge i Nyborg Kommune
Hvis man ser på besøg hos alle slags læger, ligger LAG SØM under gennemsnittet i forhold til hele landet såvel
som for Region Syddanmark:
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10,32 lægebesøg pr. indbygger i Faaborg-Midtfyn Kommune
10,12 lægebesøg pr. indbygger i Nyborg Kommune
10,12 lægebesøg pr. indbygger i Svendborg Kommune
De gennemsnitlige tal er 10,36 lægebesøg for hele landet og 10,34 lægebesøg i Region Syddanmark.

Kilde: www.statistikbanken.dk

Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse
Landskabet i LAG SØM området er til lands præget af frugtbar moræneflade og derfor overordnet set intensivt
udnyttet som land- og skovbrug.
Men området kendes også for sine randmoræneformationer som Svanninge Bakker og Egebjerg Bakker og for
”tunneldals-landskaber” som i området syd for Nyborg. Disse områder er mere ekstensivt udnyttet og der er
fokus på naturbeskyttelse og offentlig tilgængelighed.
En lang række af naturområderne er såkaldte Natura 2000-områder – områder, udpeget for at beskytte en
række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. Som eksempler herpå kan nævnes
et stort område med skove og søer syd for Brahetrolleborg samt Svanninge Bakker. Sårbare naturtyper, som
strandeng, eng, mose osv. er tillige beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.
I gennemsnit er 5,27% af arealet omfattet af beskyttelserne – mest i Faaborg-Midtfyn Kommune hvor tallet er
6,9% (kilde: www.naturstyrelsen.dk).
Det Sydfynske Øhav og Storebælt ligger i LAG SØMs område. Disse farvande, kyststrækninger samt øer og
holme udgør enestående naturværdier, og har et stort potentiale ift. vækst i turisme-erhvervet og tiltrækning
af tilflyttere.
Kysten langs LAG SØM området bruges i dag fortrinsvis til rekreative formål og ikke længere i særlig høj grad til
erhvervssøfart og fiskeri. Her er mulighederne for friluftsaktiviteter overordentlig gode – ikke mindst pga.
øhavets lavvandede farvande, der giver gode betingelser for mange typer sejlsport og dermed er et turistmål
med international appel.
Ved Kirkeby og Stenstrup findes den såkaldte Issø – et 35 kvadratkilometer stort område skabt under sidste
istid og fra 1860’erne intensivt udnyttet som råstofområde til teglværksindustrien. I dag er der kun et enkelt
teglværk tilbage.
Tarup-Davinde området er en af flere åse, som er præget af intensiv grusgravning, og derfor til dels væk i dag.
Gennem grusgravning er det flade landskab forvandlet til et naturområde med mange rene grundvandssøer.
Der er anlagt P-pladser, bålpladser, stier og småveje, hvoraf nogle er markeret som cykelrute og området
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rummer også Naturskolen og Åløkkestedet med naturinfo og foldere, som fortæller om området. Naturskolen
er udgangspunktet for mange bestilte og offentlige ture.
Grusgravområdet ved Tarup-Davinde er delvis retableret som et frilufts- og naturområde. Området er velegnet
til friluftsaktiviteter såsom at sejle, svømme, fiske, overnatte, lave mad over bål, gå i udendørs-skole eller bare
gå en tur og nyde naturen. Ibjergåsen er fredet, da der i området findes flere begravelsespladser fra oldtiden.
De ældste tilbage fra tidlig bondestenalder.
Ved Bjerreby på Tåsinge fandt man i 1990’erne bentonit. Bentonit – også kaldet ”gråt guld” er en plastisk lerart
med et højt indhold af mineralet montmorillonit, der holder vandet ude. Bentonit bliver gravet op og bl.a. brugt
til vandtætte membraner, jernpelletering, dyrefoder, kattegrus, boremudder, støbesand, kosmetik, maling og
papir.
Friluftsliv har generelt høj prioritet i LAG SØM området. I 2012 blev Svendborg Kommune udpeget til årets
friluftskommune.
Opsummerende kan man sige, at LAG SØM rummer en råstofressource i form af god og intensivt opdyrket
landbrugsjord og store naturområder med potentiale for vækst indenfor især turisme, oplevelsesøkonomi og
bosætning. Og her er kystområderne meget betydningsfulde for mulighederne i LAG SØM.
En række institutioner er etableret for at styrke den turistmæssige anvendelse af naturen:
Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske kommuner –
Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. En organisation, som bl.a. via projekterne ”Et øhav i
verdensklasse” og ”Den blå friluftsstrategi” arbejder på at styrke og skabe vækst i den turismemæssige
udnyttelse af øhavet.
I kommunalt regi arbejdes der inden for LAG SØM området på at undersøge muligheder for at opbygge og
udnytte nye alliancer med Lolland-Falster (den kommende Femern Bælt turistdestination) og Sønderborg om
turistmarkedet i Nordtyskland. Her tænkes især på sejlerturismen, men også indenfor andre turistsegmenter vil
øget synlighed og kendskab til hinanden være interessant for området.
Udvikling Fyn A/S, som blev etableret i 2012, tager sig af den fynske erhvervsudvikling på vegne af
ejerkommunerne. Den specialiserede erhvervsservice varetages af Væksthuset og den basale erhvervsservice af
ejerkommunerne.
Erhvervs- og turismeorganisationen Udvikling Fyn - Destination Fyn er en central aktør i arbejdet med at skabe
vækst i turismesektoren. Missionen er, at Udvikling Fyn skal være det fynske turisterhvervs foretrukne
strategiske samarbejdspartner og katalysator for innovative vækstprojekter der skaber vækst i værdikæden på
hele Fyn.
Samtidig med et stort fokus på at udnytte kyst- og havområderne til at tiltrække turister og tilflyttere er der
også meget opmærksomhed på bæredygtig brug af områderne. En stor del af kyststrækningerne og havet er
Natura 2000 områder.
En relativt stor del af LAG SØM området er privat ejet jord og en stor andel af mark og skov er ejet af
herregårde i området. Andelen af statsjord er langt under landsgennemsnittet. Dette skaber et grundlag for nye
samarbejdsmodeller mellem rekreative brugere og jordejere.
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Erhvervsstruktur – små, store virksomheder, iværksættere, arbejdspladser
LAG SØM området er især præget af landbrug, skovbrug, metalvirksomheder, fødevarefremstilling, bygge- og
anlæg, handel, transport, hoteller og restauranter, møbelindustri samt serviceerhverv. Rådgivnings- og
reklamevirksomhed er i fremgang, mens eksempelvis bygge- og anlægsbranchen er gået tilbage.

Kilde: www.statistikbanken.dk

Området har i alt 6.905 virksomheder, et fald på 7,1% i perioden 2006-2012 (Danmarks Statistik). Der er 25.573
arbejdspladser i Svendborg Kommune, 11.183 i Nyborg Kommune og 18.951 i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Cirka 2/3 er private arbejdspladser.
6 virksomheder har over 250 ansatte, og 135 virksomheder har flere end 20 ansatte: 53 i Faaborg-Midtfyn
Kommune, 52 i Svendborg Kommune og 30 i Nyborg Kommune.
Mindre virksomheder med 0-20 ansatte er der 1.781 af i Svendborg Kommune, 1.612 i Faaborg-Midtfyn
Kommune og 732 i Nyborg Kommune (Kilde: Greens 2014).
En særdeles høj andel af de privatansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune er ansat i fødevareindustrien, nemlig
28%, svarende til 3.429 personer, heraf 1.009 i primærsektoren. Landsgennemsnittet er 14%. Faaborg-Midtfyn
Kommune er også usædvanlig ved at have 73,8% af de 35-64-årige i beskæftigelse. Det er det tredjehøjeste tal
på Fyn. Svendborg ligger på 71,6%, mens det for Nyborg er 71%.
Fordelingen af jobs inden for de forskellige brancher, kan ses på næste side:
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Kilde www.statistikbanken.dk

Som det fremgår af graferne og nedenstående skema, så er der forskel på antallet af jobs inden for de enkelte
brancher i de enkelte kommuner. Kommunerne fremviser forskellige mønstre – eksempelvis findes 49,10% af
jobs i kategorien ”information og kommunikation” i Svendborg området.
1 Landbrug, skovbrug og fiskeri
2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
3 Bygge og anlæg
4 Handel og transport mv.
5 Information og kommunikation
6 Finansiering og forsikring
7 Ejendomshandel og udlejning
8 Erhvervsservice
9 Offentlig administration, undervisning og sundhed
10 Kultur, fritid og anden service
Kilde: www.statistikbanken.dk
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49,54%
47,58%
41,85%
45,21%
49,10%
42,98%
48,00%
43,06%
48,50%
48,42%

Faaborg-Midtfyn
Faaborg-Midtfyn
Faaborg-Midtfyn
Svendborg
Svendborg
Svendborg
Svendborg
Svendborg
Svendborg
Svendborg

Uddannelsesgrad i erhvervslivet
Arbejdsstyrken i LAG SØM området er ikke så veluddannet som i landet som helhed, især ikke i det private
erhvervsliv.
På grafen til nedenfor vises forskellen mellem andelen af beskæftigede i den private og offentlige sektor, der
har en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse.

Svendborg

Nyborg

Faaborg-Midtfyn Hele landet

Kilde: Kontur 2013

Nyetableringer
Antallet af nystiftede virksomheder i LAG SØM området toppede med 408 i 2008. Tallet var nede på 251 i 2013.
I 2014 er der sket en bedring, idet der er registreret 285 i årets første 8 måneder (Kilde: Greens).
Overlevelsesraten for nyetablerede virksomheder er 63% i Svendborg Kommune, 58% i Nyborg Kommune og
53% i Faaborg-Midtfyn Kommune. De nyetablerede virksomheder er vigtige for jobskabelsen i LAG SØMs
område.
Antallet af beskæftigede i nyetablerede virksomheder i LAG SØMs tre kommuner udgør 9,2% i Svendborg
Kommune, 9,5% i Nyborg Kommune og 10,2% i Faaborg-Midtfyn Kommune af alle beskæftigede i den private
sektor. Landsgennemsnittet er kun 8,2% (Kilde: Kontur 2013, Region Syddanmark).

Tab af arbejdspladser
Iværksætteri er med andre ord særdeles vigtigt for området, også set i lyset af en generel nedgang i antallet af
arbejdspladser. Skemaet nedenfor illustrerer tabet af antallet af arbejdspladser i LAG SØM området 2010-2012

Svendborg

Nyborg

Faaborg-Midtfyn

Kilde: Kontur 2013
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Hvem bor i LAG SØM området?
Primo 2014, boede der i alt 140.371 borgere i LAG SØM området, en nedgang på 2.636 borgere siden 2009 –
svarende til 1,84%. Finanskrisen i 2008 brød en ellers positiv udvikling.
I Svendborg Kommune boede der primo 2014 57.979 borgere – en nedgang på 1.206 borgere (2,04%) siden
2009. Det er den største nedgang for kommunerne i LAG SØM - området.
I Faaborg-Midtfyn Kommune har der været en nedgang på 1.030 borgere (1,98%) siden 2009. Der boede 51.078
borgere primo 2014.
I Nyborg Kommune har nedgangen været lavest med 400 borgere (1,26%) og med et indbyggertal på 31.314
borgere.

Kilde: www.statistikbanken.dk
Landdistrikterne i de tre kommuner har lidt det største tab af borgere, nemlig 6,59% i perioden 2009-2014.
Der er dog lyspunkter, idet adskillige mindre byer med mindre end 3.000 indbyggere i de tre kommuner har
haft fremgang:
I Nyborg kommune drejer det sig om byerne Måre, Ørbæk, Frørup, Ellinge, Aunslev og Langå.
I Svendborg Kommune drejer det sig om Hundstrup, Rantzausminde, Ollerup, Vindeby, Skårup og Landet.
I Faaborg-Midtfyn kommune drejer det sig om Horne, Vejle, Nørre Lyndelse, Rolsted, Tarup og Fjellerup.
Tallene for de enkelte byer, kan ses i skemaer på de efterfølgende sider.

Side 18 af 44

Udviklingen befolkningsmæssigt i Nyborg Kommune 2007-2014
I Nyborg Kommune har der totalt været en tilbagegang på 400 indbyggere i 2014 i forhold til 2009, svarende til
1,26%.
I landdistrikterne har tilbagegangen i primo 2014 været på 573 indbyggere svarende til en tilbagegang på 8,45%
ift. 2009.
I byer med mindre end 3.000 indbyggere har der primo 2014 været en tilbagegang på 386 indbyggere fra 2009
svarende til 2,54%.
I Nyborg by, som er den eneste by med mere end 3.000 indbyggere, har der været en tilflytning af indbyggere
på 14 borgere – en forøgelse på 0,08% ift. indbyggertallet i 2009.
I Nyborg Kommune har følgende byer med mindre end 3.000 indbyggere haft tilbagegang i folketallet:
Vindinge, Refsvindinge, Hjulby, Svindinge, Tårup, Skellerup og Ullerslev.
Følgende byer med mindre end 3.000 indbyggere har haft fremgang i indbyggertallet siden 2009: Måre, Ørbæk,
Frørup, Ellinge, Aunslev og Langå.

Kilde: www.statistikbanken.dk
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Udviklingen befolkningsmæssigt i Svendborg Kommune 2007-2014
I Svendborg Kommune har der totalt været en tilbagegang på 1.206 indbyggere fra 2009 til 2014. Det er 2,04%.
I landdistrikterne har tilbagegangen fra 2009 til 2013 været på 554 indbyggere, lig med 5,11%.
I byerne med mindre end 3.000 indbyggere har der primo 2014 totalt været en tilbagegang på 699 indbyggere
svarende til 2,18%.
Svendborg by, som er den eneste by med mere end 3.000 indbyggere i kommunen, har også haft en
tilbagegang på 507 indbyggere – svarende til 1,87% ift. 2009.
I Svendborg Kommune har følgende byer med mindre end 3.000 indbyggere haft tilbagegang i folketallet:
Stenstrup, Kirkeby, Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Lundeborg, Oure, Vejstrup, Vester Skerninge, Ulbølle,
Troense, Åbyskov, Bjerreby og Lundby.
Følgende byer med mindre end 3.000 indbyggere, har haft fremgang i indbyggertallet ift. 2009: Hundstrup,
Rantzausminde, Ollerup, Vindeby, Skårup og Landet.

Kilde: www.statistikbanken.dk
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Befolkningsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2007-2014
I Faaborg-Midtfyn Kommune har der totalt været en tilbagegang på 1.030 indbyggere i 2014 i forhold til 2009,
svarende til 1,98%.
I landdistrikterne har tilbagegangen været på 992 indbyggere svarende til en tilbagegang på 1,90%.
Byer med mindre end 3.000 indbyggere har haft en tilbagegang på 408 indbyggere svarende til 0,78%.
Byerne, som har haft tilbagegang fra 2009 til 2014 er Espe, Gislev, Millinge, Diernæs, Svanninge, Bøjden,
Faldsled, Håstrup, Korinth, Vantinge, Ryslinge, Nørre Broby, Brobyværk, Heden, Søllinge, Vester Åby,
Kværndrup, Ferritslev, Herringe, Krarup og Åstrup.
Såvel Åstrup som Pederstrup har i perioden 2009-2014 haft mere end 200 indbyggere i løbet af perioden.
Byerne med mindre end 3.000 indbyggere, som har haft fremgang i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden
2009-2014 er Horne, Vejle, Vester Hæsinge, Nørre Lyndelse, Nørre Søby, Rolsted, Tarup og Fjellerup.
I byer med mere end 3.000 indbyggere har der været en lille stigning på 370 indbyggere svarende til 0,71%.

Kilde: www.statistikbanken.dk
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Flere ældre
Det er karakteristisk for LAG SØM området, at der er en forholdsvis stor andel af ældre mennesker
sammenlignet med landsgennemsnittet, især i Svendborg-området. Som det ses i befolkningsprognose over
befolkningsudviklingen frem til 2021, vil andelen af personer i aldersgruppen 60+ stige i hele området, mens
andelen i den erhvervsdygtige alder vil falde.
Hertil kommer, at der i dele af LAG SØM området er en forholdsvis stor andel pensionister og efterlønsmodtagere i aldersgruppen 25 -64 år (de arbejdsdygtige), og samlet set betyder det i fremtiden en høj
forsørgerbrøk.
I fremtiden vil andelen af forsørgere falde, mens andelen af dem, der skal forsørges, vil stige.

Kilde: www.statistikbanken.dk

Fald i befolkningstallet
Prognoserne forudser et fald i den samlede befolkning, som det fremgår af diagrammerne nedenfor.
Størst vil faldet være i Faaborg-Midtfyn Kommune med 3,03%. I Svendborg Kommune forventes et fald på
2,31% og i Nyborg Kommune forventes et fald på 2,1%. I det samlede område forventes et fald på 2,53%.
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Kilde: www.statistikbanken.dk

Pendling
Generelt for alle tre kommuner i LAG SØM området gælder, at der er flere der pendler ud end ind. Den tendens
er stærkere i Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommune end Svendborg Kommune.
Tilflyttere, der vælger at bosætte sig i området men arbejde andre steder, bidrager til økonomisk vækst via
kommuneskatten og er derfor et interessant parameter at se på. En sådan tilflytning vil afspejle sig i
huspriserne. Ser man på husprisudviklingen, er der stor variation inden for LAG SØM området: Nyborg
Kommune skiller sig ud med et husprisfald fra 2009-2012, der kun er ca. en tredjedel af faldet i de to andre
kommuner i LAG SØM.
Det kunne tyde på, at Nyborg har en fordel af at ligge tæt på motorvej og Storebæltsforbindelse og blandt
andet på Odense med mange arbejdspladser (for eksempel Syddansk Universitet og Odense
Universitetshospital).
Huspriserne er lavere i Nyborgområdet end i Odense, hvilket kan være en årsag til at flere bosætter sig i
Nyborgområdet i stedet for i Odense.

Udfordring på beskæftigelsesområdet
Den relativt lave uddannelsesgrad giver en udfordring på beskæftigelsesområdet, da der ikke er ret mange job
til borgere uden uddannelse.
De unge i Faaborg-Midtfyn Kommune uden andet end folkeskoleuddannelse er dog bedre til at klare sig selv
end unge i Svendborg, Nyborg og de unge på landsplan, måske pga. de mange ufaglærte job i land- og
skovbrug.
Grafen nedenfor viser andelen af 18-29-årige, der er selvforsørgende, fordelt efter uddannelsesbaggrund.

Svendborg

Nyborg Faaborg-Midtfyn Hele landet

Kilde: Uddannelsesbarometer 2013, Region Syddanmark
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LAG SØM området er imidlertid kendetegnet ved et stærkt fald i antal beskæftigede uden kompetencegivende
uddannelse. Danish Crowns varslede lukning af slagteriet i Faaborg er det seneste eksempel på den tendens.
Der er også et relativt højt frafald på ungdoms- og erhvervsfaglige uddannelser – for hele LAG SØM området er
frafaldet på 42,3% set i forhold til både regions- og landsgennemsnittet på 40%.
Svendborg Kommune har et højt frafald på 47%, på trods af erhvervsskole i Svendborg. Nyborg Kommune ligger
på 44% og Faaborg-Midtfyn Kommune på 34%.
Det høje frafald er en udfordring for området, da erhvervsskolerne mangler elever og man forudser mangel på
håndværkere i fremtiden, ikke mindst til bygning af supersygehuset. Her risikerer LAG SØM området at gå glip
af øget indtjening og skatteindtægt i de kommende år. Elektrikere har der for eksempel allerede i flere år været
mangel på i området. Der er ca. lige så stor andel af højtuddannede personer i virksomhederne som i
landsgennemsnittet.

Befolkningstæthed
Det totale område udgør 1331,3 km2 og 140.371
indbyggere primo 2014, hvilket svarer til en
befolkningstæthed på 105,44 personer pr. km2.
Som det fremgår af grafen til højre, så er
befolkningstætheden lavest i Faaborg-Midtfyn
kommune og højest i Svendborg.
Sammenlignet med hele landet, er
befolkningstætheden i LAG SØM området lavere
end gennemsnittet for hele Danmark (130,85
personer pr. km2) og lavere end gennemsnittet
for Fyn (150 personer pr. km2).
Kilde: www.statistikbanken.dk

Fordelingen af borgerne
Primo 2014, boede 22,19% af borgerne i LAG SØM området i landdistrikterne. 37.86% boede i byer fra 200 –
4.999 indbyggere og 39,94% boede i byer med mere end 5.000 indbyggere.
Kun omkring en tredjedel af borgerne i LAG SØM området bor i en by med over 10.000 indbyggere, resten bor i
mindre bysamfund:
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Kilde: www.statistikbanken.dk

Kulturelle forhold
LAG SØM området indeholder tre købstæder fra tidlig Middelalder: Faaborg, Nyborg og Svendborg;
stationsbyer som Stenstrup, Kværndrup, Ringe og Årslev og en mangfoldighed af kystbebyggelser og landsbyer.
Vi vil fremhæve Korinth, som stationsby ved den tidligere Ringe-Faaborg bane. Byen er blevet etableret
omkring jernbanen, men stoppede med at fungere som normal stationsby tilbage i 1962, da Ringe-Faaborgbanen blev nedlagt. I dag bliver der kørt på banen mellem Korinth of Faaborg med den Syd Fynske
Veteranjernbane. En turistattraktion for såvel lokale borgere som besøgende turister.
Hele området er præget af mange spændende kulturperler. Her kan bl.a. nævnes mere end 25 slotte,
herregårde og hovedgårde. De mest kendte er Nyborg Slot som fra middelalderen var vært for danehoffet pga.
sin centrale beliggenhed i riget, Egeskov Slot som en af Fyns største turistattraktioner med mere end 200.000
gæster hvert år og Valdemars Slot på Tåsinge der blev bygget af Christian IV.
Brahetrolleborg, Ravnholt og Hvidkilde er de største jordbesiddere med henholdsvis 2607, 2603 og 2272 ha.
skov og landbrugsjord. Flere af slottene og herregårdene er åbne for offentligheden og der er et rigt kultur- og
fritidsliv i alle kommunerne.
Der er generelt et levende musikliv, både i byerne og på landet og de mange skoler, især efterskoler, som for
eksempel Ollerup Musikefterskole, er med til at styrke den tendens. Nyborg Voldspil, BaggårdTeatret og
”Rottefælderevyen” i Svendborg er udmærkede eksempler på det stærke teaterliv i området, som også har stor
betydning for turismen.
Faaborg Museum – også kaldet Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst eller Faaborg Malerimuseum - er et af
LAG SØM områdets meget besøgte kunstmuseer. Nyborg og Egeskov slotte er meget velbesøgte og åbne for
kulturhistorisk- og kunstinteresserede gæster. Eventprægede kulturarvsprojekter som Danehofmarked i Nyborg
m.fl. er andre turistattraktioner. Området rummer også et zoologisk museum - Naturama i Svendborg.
Film Fyn er et tværkommunalt samarbejde på Fyn som Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner deltager i. Pr.
1. januar 2015 er Nyborg Kommune ligeledes medlem af Film Fyn. Her er de senere år optaget adskillige danske
film samt diverse tv-serier. Film Fyn projektet rummer et vigtigt potentiale for vækst i små virksomheder, der
kan være underleverandører til filmindustrien.
På det kulinariske felt har ildsjæle og foreninger i kommunerne arbejdet på at styrke produktion og salg af
fynske fødevarer, blandt andet gennem organisationen ”Kulinarisk Sydfyn” og netværkerne ”Smagen af Fyn” og
”Fynske Fristelser”. Det fynske fødevaremarked, som organiseres af Kulinarisk Sydfyn, tiltrækker årligt mere
end 15.000 gæster.
Af andre veletablerede netværk kan også nævnes Kongens Fadebur - et netværk af østfynske bønder og
håndværkere, som arbejder på at føre en snart 800 år gammel middelalder tradition ind i det 21. århundrede.
Foreningen blev etableret i november 2013.
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Der findes altså flere veletablerede netværk og en velfunderet tradition og interesse for at skabe vækst via
produktion og slag af lokale fødevarer.
Ud over de etablerede netværk, arbejder mange af aktørerne indenfor det kulinariske felt meget tæt sammen
med udvikling af nye produkter, afsætning m.m.

SWOT Analyse
På baggrund af ovenstående skildring af LAG SØMs ressourcer kan man opstille følgende SWOT-analyse for
områdets landdistrikter:
Styrker

Svagheder
















Unikke naturressourcer (Øhavet) i forhold
til turisme og bosætning
Unikke kulturhistoriske ressourcer i forhold
til turisme og bosætning
Gode uddannelsesmuligheder
God infrastruktur (veje og togforbindelse)
Stærk landbrugssektor
Stærk skolekultur
Liv i landdistrikterne (nogle landsbyer
vokser)
Stærk frivillighedskultur
Høj koncentration af kreative iværksættere
Relativt billige boliger






Vigende befolkningstal
Uhensigtsmæssig befolkningspyramide:
Lavt fødselstal, stor fraflytning af unge.
Stor andel af ældre og mange på
overførselsindkomst – høj forsørgerbrøk.
Lavt uddannelsesniveau og for få der søger
erhvervsuddannelser (håndværkere)
Tabte arbejdspladser, især dem der
matcher uddannelsesniveauet (ufaglærte)
Områder i landdistrikterne med dårlig
bredbånds- og mobildækning.
I nogle lokalområder er der store
udfordringer ift. offentlig transport

Muligheder

Trusler













Udnytte turismepotentialet langt bedre,
især inden for natur- og kystturisme,
filmturisme, erhvervsturisme og
fødevareturisme
Gøre de natur- og kulturhistoriske værdier
mere alment tilgængeligt gennem
samarbejde med lodsejere
Styrke det i forvejen blomstrende kulturliv
mhp. at tiltrække flere veluddannede
tilflyttere og skabe kulturarbejdspladser
Udnytte den gode infrastruktur og de lave
huspriser til at tiltrække flere pendlertilflyttere
Udnytte den eksisterende maritime kultur
til at skabe yderligere vækst i maritime
virksomheder
Udnytte den eksisterende stærke
landbrugssektor og det stærke
fødevarenetværk til at skabe flere
arbejdspladser inden for produktion og
salg af lokale fødevarer
Udnytte en spirende interesse for at flytte
på landet til at skabe mere vækst og bedre
rammevilkår i landsbyerne





At den generelle affolkning og
demografiske skævvridning fortsætter
(forsørgerbrøken øges)
At tendensen til mangel på uddannet
arbejdskraft fortsætter og bliver en
flaskehals i udviklingen
Yderligere centralisering af offentlige og
private servicefaciliteter fra land til by
Fortsat tab af arbejdspladser
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Udfordringer og potentialer, som aktionsgruppen vil arbejde videre med
Ud fra analysen incl. SWOT-diagrammet er den overordnede udfordring det faldende befolkningstal i
landdistrikterne og tabet af i arbejdspladser.
Jf. mulighederne i SWOT-analysen er der i LAG-området et potentiale til imødegåelse af disse udfordringer.
LAG SØM vil støtte op om initiativer, der udnytter disse potentialer til at forbedre beskæftigelse og
rammevilkårene for erhverv og bosætning i landdistrikterne.
LAG SØM vil her bl.a fokusere på det potentiale, der er i turisme-, fødevare- og filmsektoren samt i udnyttelse
af områdets natur – og kulturværdier.
LAG SØM vil understøtte initiativer, der udvikler et lokalsamfunds potentiale som et attraktivt bosætningssted.
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F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og
forventede resultater
F. 1 Udviklingsstrategiens vision og mission
LAG SØMs vision er, at aktionsgruppen i 2020 har bidraget til vækst i erhverv og turisme, og styrket
bosætningen i landdistrikterne i de tre kommuner.
LAG SØMs mission er gennem udnyttelse af de enestående natur- og kulturressourcer samt
erhvervspotentialer, som området som helhed rummer, at øge beskæftigelse og turisme samt
forbedre rammevilkårene i landdistrikterne i det geografiske område.

F.2 Strategiens mål
Målene, LAG SØM vil opnå ved gennemførelse af udviklingsstrategien er at:
1

Styrke erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre
virksomheder

2

Styrke turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme og kystnære aktiviteter

3

Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter

4

Styrke udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner

5

Styrke udviklingen af de enkelte områders specifikke særkender og udviklingspotentialer

1

F.3 Aktiviteter
I forbindelse med gennemførelsen af strategien, lægger LAG SØM stor vægt på de unikke og
nytænkende projekter, som bliver igangsat inden for de enkelte målområder:
1. Erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre
virksomheder
2. Turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme og kystnære aktiviteter
3. Udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter
4. Udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner
5. Udviklingen af de enkelte områders specifikke særkender og udviklingspotentialer
Aktiviteter, der har fokus på det unikke ved stedet, har generelt stor betydning for gennemførelse
af strategien. Det unikke, som fremhæver området og giver det identitet – såvel internt
(selvforståelse, selvværd) såvel som eksterne (turistmæssigt, tilflytning).
1. Erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre
virksomheder
Der lægges her stor vægt på at LAG SØM kan støtte lokale initiativer, som udspringer af oplagte
gode lokale ideer og iværksætterprojekter. Der er stor fokus på initiativer, der retter sig mod
oplevelsestilbud samt fødevarevirksomheder, supportvirksomheder til filmbranchen.
Erhvervsinitiativer, som understøtter kultur- og kunstinitiativer inden for teater, film,
kunsthåndværk m.m. er ligeledes aktiviteter, som LAG SØM forventer at støtte inden for
målområdet.
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Eksempler på projekter:
Etablering af virksomheder – eksempelvis i nedlagte landbrugsejendomme. Det kan være udvikling
af nye spændende produkter – og gerne produkter, som har fokus på det unikke ved stedet.
Udvikling af virksomheder indenfor fødevareindustrien – eksempelvis mikrobryggerier m.m.
Initiativer, hvor styrkelse af den ”lokale fortælling” bliver fremhævet, kan også være eksempler på
projekter.
Etablering af mindre virksomheder inden for oplevelsesøkonomien, som kan bidrage til at skabe
arbejdspladser og oplevelser for såvel borgere som turister.
2. Turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme samt kystnære aktiviteter
Inden for dette område, lægges der stor vægt på at støtte små lokale initiativer, som udspringer af
oplagte gode lokale ideer. Derudover lægges der stor vægt på aktiviteter, som har fokus på
pakkesamarbejde inden for området og initiativer, som fokuserer på oplevelsestilbud. Samtidig er
der fokus på initiativer inden for erhvervsturisme, kystnære aktiviteter og det kulinariske felt.
Eksempler på projekter:
”Stay a day” eller ”be a local” koncepter, hvor turisterne får den unikke oplevelse i området. Det
kan være besøgssteder - eksempelvis udvidelse af traditionelle landbrug til besøgslandbrug eller
støtte til nye aktiviteter på slotte og herregårde, for eksempel gennem brug af kendte historier
knyttet til stederne, kunst og udstillinger.
Initiativer, som bygger på lokale fødevarer som for eksempel støtte til at sikre, at der er noget at
opleve i området gennem aktiviteter, kvalitetsprodukter inden for fødevarer og smagsoplevelser
hos producenterne, butikkerne og hotel og restaurationsbranchen kan være eksempler herpå.
Der er stor fokus på aktiviteter inden for naturturisme og bondegårdsprojekter.
Udvikling af lystfiskerpakker, tursejladsmuligheder, forbedring af kystoplevelser og flere
besøgssteder langs kysten samt etablering af faciliteter til glæde for såvel lokale som turister.
3. Udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter
I forhold til de tværkommunale og transnationale projekter, så er der fokus på at støtte
tværkommunale erhvervssamarbejdsprojekter, som understøtter målene inden for målområderne:
1. Erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre
virksomheder
2. Turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme samt kystnære aktiviteter
I forhold til transnationale erhvervssamarbejdsprojekter, så er der fokus på initiativer, der
udspringer af et samarbejde mellem forskellige aktører – eksempelvis inden for det kulinariske,
kultur og turisme
Eksempler på projekter:
Tværkommunale erhvervssamarbejdsprojekter der kan skabe sammenhæng og støttepunkter ift.
turismen gennem for eksempel bagagetransport, shuttleservice, shelters, infostandere, mv.
Flere traktørsteder, overnatningsmuligheder og ubemandede "oaser" men kan gøre ophold i og ved
samt diverse serviceværktøjer til glæde for såvel aktører, borgere som turister.
Skabelse af for eksempel iværksættermiljøer i lighed med Fyns Maritime Klynge med fokus på
fritidsfartøjer samt aktiviteter inden for Fyns Maritime Klynge.
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Etablering af mentornetværk m.m. samt igangsættelse af andre kompetencegivende aktiviteter kan
også være en del af aktiviteterne inden for de tværkommunale projekter.
Transnationale aktiviteter, der udspringer af et samarbejde mellem forskellige aktører, eksempelvis
inden for det kulinariske, kultur og turisme. Eksempelvis samarbejde med aktører, som er en del af
Cittaslow netværket. Videreudvikling af kontakter fra programperioden 2007-2013 kan også være
eksempler på transnationale projekter.
4. Udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner
Inden for dette målområde er der fokus på aktiviteter, som er med til at skabe identitet og særpræg
i de enkelte lokaliteter samt aktiviteter, der styrker udviklingen indenfor natur- og kulturlivet
Eksempler på projekter:
Udbyggelse af eksisterende stisystemer eller etablering af nye stisystemer, samt markedsføring
heraf.
Etablering af netværk af overnatningssteder – eksempelvis etablering af simple herberger gennem
inddragelse af lokale beboere såsom gårdejere.
Projekter med identifikation af, og styrkelse af, det enkelte områdes særpræg.
Branding af landsbyen gennem eventmaking eller aktivering af kulturarven i landdistrikterne via
samarbejdsprojekter med lokale aktører, som er med til at gøre landområderne synlige gennem
”den gode historie”.
5. Udviklingen af de enkelte områders specifikke særkender og udviklingspotentialer
Her vil der være fokus på aktiviteter, der er med til at udvikle basale serviceydelser og
landsbyfornyelse gennem skabelse og udvikling af attraktive lokalområder; aktiviteter, der fremmer
motion og andre aktiviteter i det offentlige rum og aktiviteter, der yder service og skaber faciliteter
til turister, som for eksempel øget offentlig adgang til områdernes natur-, og kulturværdier.
Eksempler på projekter:
Udvikling og nytænkning af lokale samlingssteder såsom haller, kulturhuse og forsamlingshuse.
Etablering og igangsættelse af fritidsaktiviteter i lokalsamfundene, der medvirker til udvikle brugen
af lokalområdernes natur- og kulturværdier samt byforskønnelse og byfornyelse.
Landsbyforskønnelse gennem penge til nedrivning og alternativ anvendelse af tiloversblevne steder
er en mulighed for aktiviteter. Projekter med anvendelse af nedlagte landbrug til erhverv eller
støtte til alternativ anvendelse af bygninger i landdistrikterne inden for planlovens rammer, kan
ligeledes være eksempel på aktiviteter inden for dette målområde.
Stiprojekter gennem samarbejde med lodsejere, baseret på frivillighed og dialog, vil være en del af
strategien på samme måde som for eksempel motionsruter til både turister og lokale evt. koblet
med anden aktivitet (fx guider, fotografering, viden, smag) eller ruter med tema (fx energi,
fødevarer, teknologi, agro). Denne aktivitet er både en mulighed inden for dette målområde samt
målområdet ”Udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner”. Dette er også tilfældet for nogle
af de andre aktiviteter under dette målområde.
På de efterfølgende sider findes de overordnede aktiviteter i skemaformat samt målene for de
enkelte indsatsområder.
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Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema
Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:

Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og
små virksomheder



Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal
projekter

Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.)

Mål:

DKK

Antal
Antal nye job
bevarede job
Målt som
Målt som
fultidsjob
fultidsjob

Værdiforøgelsen
Målt i omsætning
som følge af
projektet (DKK)

% andel af total

1.0 Styrke erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved
etablering og videreudvikling af mindre virksomheder
1.1 Støtte små lokale initiativer, som udspringer af oplagte
gode lokale ideer
1.2 Støtte fødevarevirksomheder og supportvirksomheder til
filmbranchen
1.3 Støtte initiativer, som fokuserer på oplevelsestilbud

5.403.234

10,2

5

1

2

2.000.000

10.806.468

20,4

10

2

3,5

3.500.000

2.161.294

4,08

2

0,5

1

1.000.000

1.4 Støtte erhvervsinitiativer, som understøtter kultur- og
kunstinitiativer inden for teater, film, kunsthåndværk m.m.

11.806.468

20,4

10

2

3,5

3.500.000

Total

29.177.465

55,08

27

5,5

10

10.000.000

Bemærkninger:
Der er beregnet et max. på 3 mio. DKK i investeringsudgifter pr. projekt. Erfaringsmæssigt bruger flere mikrovirksomheder mindre beløb ifm. etableringsudgifter end de
anbefalede fra MBBL. Antallet af arbejdspladser er udregnet på grundlag af, at 10 mio. DKK skaber 3 arbejdspladser.
Aktiviteter under mål 1, 2 og 3 (erhvervsrettede mål) andrager tilsammen 100% af de samlede investeringer.
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Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema (fortsat)
Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:

Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og
små virksomheder



Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal
projekter

Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.)

Mål:
2.0 Styrke turismen, specielt med fokus på erhvervs- og
fødevareturisme samt kystnære aktiviteter
2.1 Støtte små lokale initiativer, som udspringer af oplagte
gode lokale ideer
2.2 Støtte initiativer, som fokuserer på pakkesamarbejde
indenfor indsatsområdet
2.3 Støtte initiativer, som fokuserer på oplevelsestilbud
2.4 Støtte projekter indenfor kystturisme samt den maritime
klynge
Total

DKK

Antal
Antal nye job
bevarede job
Målt som
Målt som
fultidsjob
fultidsjob

Værdiforøgelsen
Målt i omsætning
som følge af
projektet (DKK)

% andel af total

5.403.234

10,2

5

1,5

2

2.000.000

4.322.587

8,16

4

0,5

1,5

1.500.000

2.161.294

4,08

2

0,5

1

1.000.000

4.322.587

8,16

4

0,5

1,5

1.500.000

16.209.702

30,6

15

3

6

6.000.000

Bemærkninger:
Der er beregnet et max. på 3 mio. DKK i investeringsudgifter pr. projekt. Erfaringsmæssigt bruger flere mikrovirksomheder mindre beløb ifm. etableringsudgifter end de
anbefalede fra MBBL. Antallet af arbejdspladser er udregnet på grundlag af, at 10 mio. DKK skaber 3 arbejdspladser.
Aktiviteter under mål 1, 2 og 3 (erhvervsrettede mål) andrager tilsammen 100% af de samlede investeringer.
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Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema (fortsat)
Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:

Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og
små virksomheder



Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal
projekter

Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.)

Mål:
3.0 Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale
erhvervssamarbejdsprojekter
3.1 Støtte tværkommunale initiativer, som understøtter
målene under 1.0 og 2.0
3.2 Støtte internationale initiativer, der udspringer af et
samarbejde mellem forskellige aktører – eksempelvis
indenfor det kulinariske, kultur og turisme
Total

DKK

Antal
Antal nye job
bevarede job
Målt som
Målt som
fultidsjob
fultidsjob

Værdiforøgelsen
Målt i omsætning
som følge af
projektet (DKK)

% andel af total

5.403.234

10,2

5

1,5

2

2.000.000

2.161.294

4,08

2

0,5

1

1.000.000

7.564.528

14,28

7

2

3

3.000.000

Bemærkninger:
Der er beregnet et max. på på 3 mio. DKK pr. projekt ift. investeringsudgifterne. Eftersom der er tale om samarbejdsprojekter, forventes det, at deltagende
virksomheder både bevarer og etablerer jobs. Ud over de indikerede antal jobs, forventes det, at projekterne vil medføre afledte effekter og skabe yderligere
arbejdspladser i de deltagende områder.
Aktiviteter under mål 1, 2 og 3 (erhvervsrettede mål) andrager tilsammen 100% af de samlede investeringer.
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Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema (fortsat)

Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for
udvikling af landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:
 Basale serviceydelser
 Byfornyelse og bevarelse af kulturarven
Mål:
4.0 Styrke udviklingen af fælles ressourcer i de tre
kommuner
4.1 Støtte initiativer, der er med til at skabe identitet og
særpræg i de enkelte lokaliteter
4.2 Støtte initiativer, der styrker udviklingen inden for
natur- og kulturlivet
Total

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal projekter

Befolkning i landdistrikterne, der
får fordel af aktiviteterne
Antal personer

DKK
2.598.622

%
Andel af total
9,11

6

50.000

3.887.949

13,63

3

100.000

6.486.571

22,74

9

150.000

Bemærkninger:
Ad 4.1 Det maksimale budget for projekter under dette indsatsområde bør maksimalt være 2 mio. DKK og gældende for borgere i byer op til 3.000 indbyggere.
Ad 4.2 Ifm. de totale investeringer forventes det, at budgettet kan være op til ca. 3 mio. DKK pr. projekt. Antallet af personer omfatter såvel borgere som turister.
Projekter der dækker hele det geografiske område prioriteres.
Aktiviteter under mål 4 og 5 (rammevilkår) andrager tilsammen 100% af de samlede investeringer.
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Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema (fortsat)

Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for
udvikling af landdistrikterne

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal projekter

Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer:

Basale serviceydelser


Mål:

Befolkning i landdistrikterne, der
får fordel af aktiviteterne
Antal personer

Byfornyelse og bevarelse af kulturarven

5.0 Styrke udviklingen af de enkelte områders
specifikke særkender og udviklingspotentialer
5.1 Støtte basale serviceydelser og landsbyfornyelse
gennem skabelse og udvikling af attraktive lokalområder,
så bosætningen fremmes
5.2 Støtte initiativer i de enkelte lokalområder, der
fremmer motion og andre aktiviteter i det offentlige rum
5.3 Støtte initiativer, der yder service og skaber faciliteter
til turister, som for eksempel øget offentlig adgang til
områdernes natur- og kulturværdier
Total

DKK

%
Andel af total
9.507.362

33,33

20

15.000

4.752.255

16,66

10

20.000

7.778.750

27,27

8

50.000

22.038.367

77,27

38

85.000

Bemærkninger:
Ad 5.1. De totale investeringer kan være mellem 100.000 DKK - ca. 2 mio. DKK pr. projekt. Det forventes at min. 300 personer pr. projekt får glæde af de etablerede
faciliteter
Ad 5.2 De totale investeringer kan være mellem 100.000 DKK - ca. 2 mio. DKK pr. projekt. Det forventes, at min. 300 personer pr. projekt får glæde af de etablerede
faciliteter.
Samarbejdsprojekter mellem flere lokalområder prioriteres.
Ad 5.3 De totale investeringer forventes at være minimum 1 mio. DKK pr. projekt.
Der gives kun støtte til områder med op til 3.000 indbyggere.
Aktiviteter under mål 4 og 5 (rammevilkår) andrager tilsammen 100% af de samlede investeringer.
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G. Andre planlagte mål og målsætninger
G.1. Andre mål og målsætninger, som LAG SØM planlægger, men som ikke søges
medfinansieret under Landdistriktsprogrammet
LAG SØM har et mål om at have en betydelig indflydelse på udviklingen i landdistrikterne i det geografiske
område.
LAG SØM har et mål om at styrke udviklingen via deltagelse i aktiviteter rundt i hele området – såvel via
bestyrelsens som koordinators deltagelse i diverse netværksmøder m.m.

H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse
H.1 Beskrivelse af hvordan der i gennemførelsen af udviklingsstrategien arbejdes
med LEADER-principperne, og hvordan principperne kan forbedre mulighederne
for at opfylde strategiens vision og mål
Lokale partnerskaber
Med dannelsen af LAG SØM bestående af borgere, foreningslivet, erhvervslivet og myndighederne er
grundlaget for kernen af de lokale partnerskaber i LEADER-metoden skabt. I LAG SØMs område er der
stor forståelse for denne tilgang.

Områdebaserede tilgang
LAG SØM har i udarbejdelse af udviklingsstrategien anvendt områdebaseret tilgang under hensyntagen til
såvel de sociale, kulturelle og naturmæssige ressourcer via borgerne, foreningslivet, erhvervslivet og de
offentlige myndigheder.
Aktørerne er blevet inddraget via medierne, udsendelse af opfordringer pr. e-mail, LAG SØMs facebook
side www.facebook.com/lagsoem, bestyrelsesmedlemmers dialog i baglandet samt en ekstraordinær
generalforsamling, hvor foreningens medlemmer har været med til at godkende udviklingsstrategien og
allerede på det møde, fået information om den første ansøgningsrunde.

Bottom-up tilgang
Den inddragelse vil fortsætte i forbindelse med gennemførelse af udviklingsstrategien, således at LAG
SØM også får gennemført udviklingsstrategien med en bottom-up tilgang. Dette både for at tilsikre
medejerskab af projekter, som bliver igangsat samt tilsikre forankringen af de igangsatte projekter,
således at de er leve- og bæredygtige fremadrettet.
LAG SØM vil fortsætte med at informere borgerne, foreningslivet og erhvervslivet samt myndighederne
om de aktiviteter, der vil foregå, når udviklingsstrategien gennemføres via sociale medier, pressen,
nyhedsbreve, hjemmesider samt informations- og debatmøder.

Informations- og ansøgningsmøder
Der påtænkes at holde ansøgningsmøder efter behov for at give potentielle ansøgere den nødvendige
kompetence inden ansøgningsproceduren og dermed optimere kvaliteten af de ansøgninger, som bliver
indsendt til LAG SØM.
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Inddragelse af borgere
Det er åbent for alle at søge tilskud via LAG SØM, og foreningen vil brede budskabet i alle netværk samt
via medierne, som er relevante for at få inddraget så mange som muligt i de forskellige aldersgrupper.

Inddragelse af de unge
Det er en udfordring at nå de unge. Det kan aktionsgruppen gøre ved at møde de unge der, hvor de er.
Det påtænkes derfor at inddrage dem ved kontakt til uddannelsesstederne, hvor de befinder sig og på den
måde få dem inddraget i gennemførelse af udviklingsstrategien.
Der påtænkes i den sammenhæng at LAG SØM evt. selv igangsætter et ungdomsprojekt i samarbejde med
kommunerne.

Projektmøder
Det påtænkes at holde projektmøder efter behov, når projektansøger har modtaget tilsagn med henblik
på at tilsagnshaverne får gennemført projekterne iht. tilsagnet.

Projektbesøg og møder
Ud over projektmøderne, vil der blive holdt møder med de enkelte projektansøgere. Erfaringen viser at
flere projektansøgere har brug for rådgivning ifm. ansøgningsprocessen, hvorfor koordinatoren vil
gennemføre disse møder – i løbet af hele forløbet.

Tværsektoriel tilgang
Som det fremgår af de mål og indsatsområder, som er grundlaget for udviklingsstrategien, så er der stor
fokus på aktiviteter inden for turisme og oplevelser. Der er således allerede her i denne fase tænkt en
helhedsorienteret tværsektoriel tilgang ift. de projekter, som vil blive gennemført i løbet af
programperioden.

Arbejdsgrupper og netværk
I det omfang det anses for nødvendigt, vil LAG SØM holde temamøder for interesserede aktører med
henblik på at få igangsat netværk samt projekter. Inden for turisme i landdistrikterne vil det være oplagt
at styrke turismen lokalsamfundene ved at inddragebåde foreningslivet i lokalsamfundene og aktører
indenfor turismeerhvervet. Det samme gælder aktører, som arbejder indenfor bl.a. fødevareområdet og
kystturisme. Inden for mange af områderne, hvor LAG SØM arbejder, findes der allerede stærkt
etablerede netværk.

Netværkssamarbejde
LAG SØM lægger stor vægt på at der skabes stærke netværk til styrkelse af udviklingen af landdistrikterne. Det forventes at LAG SØM vil deltage i såvel lokale, regionale, nationale og transnationale netværk med henblik på at udveksle informationer, erfaringer og initiativer vedrørende
landdistriktsudvikling.

Innovative strategier
Nytænkning og innovative strategier har stor betydning for de ideer til projekter, som LAG SØM vil
prioritere.
Foreningen er derfor åben for nye processer samt samarbejdsrelationer, som kan inspirere andre og ikke
mindst danne model til efterfølgelse.
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Samarbejdsprojekter
Tværkommunale / regionale projekter
LAG SØM vil igennem programperioden støtte initiativer, der løfter det geografiske område som helhed,
således at foreningen kan bidrage til, at de enkelte kommuner kan opfylde deres visioner ift.
landdistrikterne. Samtidig vil det være nærliggende at indgå samarbejde med de øvrige LAGer i det fynske
område og øerne samt andre steder i landet. Dette med henblik på at udveksle inspiration og erfaring,
således at viden om landdistriktsudviklingen overføres til andre områder og kommer et større område til
gode.

Transnationale projekter
Det kunne være relevant at igangsætte et samarbejde med områder i Cittaslow netværket
www.cittaslow.org. Et netværk, som Svendborg Kommune allerede er en del af.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil være et moderne svar på Toscana. Her kunne det være relevant at
igangsætte et transnationalt samarbejde – eksempelvis med aktører i Cittaslow netværket.
Dette er ligeledes relevant for Kongens Fadebur og det arbejde, der er igangsat i Nyborg Kommune ift. at
gøre området til en verdensarv.
En mulighed kunne også være at igangsætte projekter med de venskabsbyer, som er tilknyttet de enkelte
kommuner.
Derudover kan det også være relevant at bygge videre på de internationale kontakter, som LAGerne har
etableret i programperioden 2007-2013 samt samarbejde med lande i ”Nordic-Baltic Rural Networks”. Et
netværk, som er startet op i programperioden 2007-2013.

H. 2 Aktionsgruppens organisering, beslutnings- og evalueringsprocedurer
I forbindelse med gennemførelse af strategien, har bestyrelsen besluttet sig for at arbejde efter følgende
procedurer:
1. Gennemførelse af bestyrelsesmøder
a. Bestyrelsesmøderne bliver ledet af formanden og ved hans fravær af næstformanden.
b. Ifm. gennemførelse af bestyrelsesmøderne, bliver materialet fremsendt til bestyrelsen via en
elektronisk løsning. Alt relevant materiale ift. modtagne forespørgsler og projekter uploades her
og de enkelte sager præsenteres af koordinator.
c. Såfremt enten koordinator eller bestyrelsesmedlemmer er inhabile, meddeles det til formanden
ved starten af bestyrelsesmødet med henblik på at sikre habilitet i bestyrelen og koordinators
arbejde.

Side 38 af 44

2. Jobbeskrivelse for koordinator, ansættelsesforhold og bestyrelsens arbejdsgiverfunktion over for
koordinator.
LAG SØMS koordinator varetager følgende opgaver:
a. Fungere som sekretariat for den lokale aktionsgruppe.
b. Varetage administrative opgaver.
c. Styre den daglige drift, herunder aktionsgruppernes økonomi, rapportering, overvågning og
evaluering.
d. Fremme gode projekter og gennemførelsen af de lokale udviklingsstrategier gennem
opsøgende arbejde og vejledning af potentielle ansøgere.
e. Tage initiativ til etablering af netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser,
sektorer og geografiske områder.
f. Afsyne projekter i forbindelse med ansøgning om udbetaling af tilskud.
g. Varetage den daglige koordination af den lokale aktionsgruppes opgaver med de regionale og
lokale aktiviteter.
Ansættelsesforhold:
Koordinatorfunktionen vil blive besat via en konsulentvirksomhed.
Mht. ansættelse af den administrative koordinator, som skal stå for at kvalitetssikre projektansøgningerne inden indsendelse til legalitetskontrol, vil bestyrelsen tage beslutning herom, når
retningslinjerne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er meldt ud.
3. Procedure for administration af driftsmidlerne og af projektmidlerne. Procedure der sikrer habilitet i
bestyrelsen og koordinatorens arbejde
a. Ift. administration af såvel driftsmidler som projektmidler gælder følgende procedure:
a. Ved modtagelse af faktura fremsendes den til kasserer med kopi til formand til godkendelse
inden betaling.
b. Såfremt udgiften vedrører kasserer, fremsendes den til formand med kopi til næstformand og
kasserer til godkendelse inden betaling.
c. Såfremt udgiften vedrører formanden, fremsendes den til kasserer med kopi til næstformand
og formand til godkendelse inden betaling.
d. Efter modtagelse af godkendelse, betales fakturaen.
b. Ift. administration af projektmidler, gælder proceduren at
a. Projekter kun kan indstilles til tilskud, når bestyrelsen har taget beslutning herom.
b. Ift. uopsættelige sager, er formanden bemyndiget til at træffe afgørelse. Bestyrelsen skal
efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.
Koordinator har fuldmagt til at skrive under på bestyrelsens vegne såvel ift. administration af
driftsmidlerne som af projektmidlerne.
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4. Sikring af gennemsigtighed ved de valgte prioriteringskriterier og pointsystemer til brug ved vurdering
af indkomne projektansøgninger.
a. Prioriteringskriterierne lægges på LAG SØMs hjemmeside og andre relevante medier.
b. Desuden vil de blive orienteret ved medlemsmøder og selvfølgelig ved rådgivning af
potentielle ansøgere.
c. I forbindelse med behandling af konkrete ansøgninger – såvel tilsagn som afslag – vil
afgørelsen ske med henvisning til og synliggørelse af kriterierne.
5. Sammenhæng til kommuners og regions udviklingsplaner og tiltag.
a. Med hensyn til indstilling af projekter, skal der være sammenhæng til såvel kommunernes og
Region Syddanmarks udviklingsplaner og tiltag.
b. De udpegede repræsentanterne fra hhv. de tre kommuner samt Region Syddanmark er med til
at tilsikre dette.
6. Procedure for den løbende overvågning og evaluering af udviklingsstrategiens gennemførelse.
a. Ifm. den løbende overvågning ift. projektbudgetramme samt gennemførelse af projekter, skal
der følges op ifm. bestyrelsesmøderne for at tilsikre at udviklingsstrategien samt projekterne
gennemføres iht. planen og projekter
7. Hvordan bestyrelsen løbende vil sikre den nødvendige viden og kompetencer.
a. Bestyrelsens medlemmer vil løbende holde sig ajour ift. det materiale, som bliver udsendt via
sekretariatet og dermed sikre sig den nødvendige viden ift. Landdistriktsprogrammet 20142020.
b. Kompetencemæssigt, vil bestyrelsen og koordinator deltage i relevante konferencer, kurser og
temadage.
c. Ift. deltagelse i disse aktiviteter, sørger den/de bestyrelsesmedlemmer, som deltager, at
orientere resten af bestyrelsen pr. e-mail eller ved bestyrelsesmøde. Det samme gælder
koordinator.
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I. Finansiering af strategien og tidsplan
I.1. Finansiering og tidsplan
Projektmidler i 2015-2020
Ud fra informationen om den tildelte ramme på 5,7 mio. DKK for 2015, forventer LAG SØM at den tildelte
ramme vil være den samme for årene 2016 – 2020, ie. foreningen vil totalt have 34,2 mio. DKK til rådighed
for programperioden. Foreningen forventer at bruge ca. 80% af rammen til projekter fordelt som følger:
Beskrivelse
Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene
Total

%
65%
35%
100%

Beløb
17.784.000 DKK
9.576.000 DKK
27.360.000 DKK

Opsplitningen indenfor de enkelte indsatsområder kan ses nedenfor:

Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Beskrivelse
1.0 Styrke erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og
videreudvikling af mindre virksomheder
2.0 Styrke turismen, specielt med fokus på erhvervs- og
fødevareturisme samt kystnære aktiviteter
3.0 Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale
erhvervssamarbejdsprojekter
Total

%
36%

Beløb
9.849.600 DKK

20%

5.472.000 DKK

9%

2.462.400 DKK

65%

17.784.000 DKK

Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne
Beskrivelse
4.0 Styrke udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner
5.0 Styrke udviklingen i lokalsamfundene ved etablering af faciliteter
Total

%
8%
27%
35%

Beløb
2.188.800 DKK
7.387.200 DKK
9.576.000 DKK

Finansiering af strategiens gennemførelse
Ift. finansieringen af projekter, så afhænger finansieringsmuligheder af de enkelte projekter, hvilket gør det
svært at vurdere. Det vurderes dog at udviklingsstrategien kan gennemføres med tilskud via:
-

Landdistriktsprogrammet 2014-2020
Landdistriktspuljen
Faaborg-Midtfyn Kommune
Svendborg Kommune
Nyborg Kommune

-

Region Syddanmark
Offentlige og private fonde og puljer
Sponsorater
Private midler
Frivillige timer m.m.

Side 41 af 44

Driftsmidler 2015 - 2022
Ift. administrationen af foreningen, forventer den at bruge ca. 20% iht. nedenstående beregning:
2015 – 2020
Total
pr. år
4.736.250,00 789.375,00
180.000,00
30.000,00
6.000,00
1.000,00
126.000,00
21.000,00
90.000,00
15.000,00
114.000,00
19.000,00

2021 - 2022
Total
pr år
1.090.000,00 545.000,00
40.000,00
20.000,00
2.000,00
1.000,00
42.000,00
21.000,00
30.000,00
15.000,00
38.000,00
19.000,00

1.0 Løn *
2.0 Kommunikation
3.1 Kontorartikler
3.2 Leje af lokaler ifm. møder
3.2 Rejseudgifter
3.3 Forplejning ifm. møder
3.4 Kompetenceudvikling /
kursusaktivitet
144.000,00
24.000,00
48.000,00
24.000,00
Total
5.396.250,00 899.375,00 1.290.000,00 645.000,00
* Totale udgifter til koordinatorer (inklusiv kørsel, telefon, porto og papir m.m.)

2015 -2022
Total
5.826.250,00
220.000,00
8.000,00
168.000,00
120.000,00
152.000,00
192.000,00
6.686.250,00

Tidsplan for strategiens forventede gennemførelse
I forhold til gennemførelsen af aktiviteterne i løbet af programperioden, er det vigtigt for LAG SØMs
bestyrelse, at der fordeles midler til de enkelte indsatsområder i løbet af hele programperioden.
Ift. tværkommunale og transnationale projekter, vil der i starten af programperioden blive iværksat
aktiviteter med henblik på at forberede disse projekter.
Det forventes, at der vil være tre ansøgningsrunder pr. år – primo februar, primo maj og primo september.
I 2020 vil der kun være to ansøgningsfrister: primo februar og primo maj.
Der vil blive holdt offentlige projektmøder iht. behov. Disse vil blive annonceret i medierne og via netværk.
Bestyrelsen forventer at holde minimum fire bestyrelsesmøder pr. år: februar, maj, september og
december. Bestyrelsen forventer ligeledes at holde kompetenceaktiviteter i løbet af hvert år for
bestyrelsesmedlemmerne.
Den årlige generalforsamling, afholdes i april måned.
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J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud
J.1.
Bestyrelsen for LAG SØM tager de af Ministeriet for By, Bolig Landdistrikter definerede kriterier til
efterretning og vil implementere dem i processen med behandling af projektansøgninger.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projektbeskrivelse
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Udbytte (Økonomiske effekter, Miljømæssige effekter, Klimaeffekter, Sociale effekter og Kulturelle
effekter)
8. Bæredygtighed
Når pointsystemet er endeligt udmøntet, vil bestyrelsen vurdere, om der er behov for at supplere med
yderligere lokale kriterier.

K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig
K.1. LAG SØM yderligere bemærkninger og overvejelser
LAG SØM har ikke yderligere bemærkninger og overvejelser
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L. Underskrifter
Dato: 01.12.2014

Formandens navn:
Kurt Sorknæs
Formandens underskrift:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget
andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens
afgørelse.

Dato: 01.12.2014

Bestyrelsesmedlems navn:
Næstformand Erik Sønderskov
Bestyrelsesmedlems underskrift:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget
andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens
afgørelse.

Dato: 01.12.2014

Bestyrelsesmedlems navn:
Kasserer Gitte L. Albjerg
Bestyrelsesmedlems underskrift:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget
andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens
afgørelse.
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