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Pressemeddelelse

LAG SØM uddelte 1,2 mio. til den gode fortælling om livet på landet
Bestyrelsen for LAG SØM kom i sidste uge på opgave, da der skulle uddeles penge til gode
projekter. Det var blot 2. ansøgningsrunde i LAG SØMs levetid. Også denne gang indkom der
flere ansøgninger, end der var midler til. 11 projekter var der løbet ind til deadline, de søgte
tilsammen for 2.5 millioner kroner og med yderligere en ansøgningsrunde tilbage i år, kunne der
ikke blive til alle.
Igen skulle projekterne vurderes efter 8 særlige kriterier udpeget af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. Af dem har bestyrelsen for LAG SØM for årets ansøgninger valgt at lægge særligt
vægt på innovation, på den gode idé, der når ud over rampen, på relevans i forhold til, at projektet
passer flot ind i LAG SØMs strategi – gerne på flere visioner og aktivitetsmål og endelig at
projektholder får formidlet sin idé i en god projektbeskrivelse.
De ansøgere, der blev indstillet til midler, havde den ting til fælles, at deres projekter var med til at
understøtte fortællingen om det gode liv på landet. I tider hvor landdistrikterne i medier ofte
omtales negativt, er det vigtigt at få løfte de mange positiver historier frem. Og dem er der masser
af - både erhvervsansøgere og de der søgte til forbedring af rammevilkårene var leveringsdygtige.
Turister skaber arbejdspladser
Turisterne og alle vi andre får flere tilbud at vælge imellem, når vi bevæger os rundt på Syd-, Østog Midtfyn. På den gastronomiske front er der midler til Nyborg Distillery, der vil etablere
serviceareal, der indeholder café, lounge og legeområde i tilknytning til whisky-destilleriet, der er
under etablering i de gamle DSB værksteder på havnen i Nyborg. Kulinarisk Sydfyn vil lave
spændende smagsruter, der præsenterer både de fynske producenter, og tillige de områder, de
bor i. Konceptet består af dels beskrivelser i skrift, dels foto- og filmiske fortællinger og fysiske
ruter, kort. På Horne ligger Bønnelundgaard Ferie-og Lystfiskeri, de er gode til at tiltrække tyske
lystfiskere. Nu vil de investere i specialkajakker, der skal anvendes af egne gæster, men også af
bl.a. gæster fra den nærliggende campingplads og i forbindelse med kurser på Broholm Slot.
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Den gode fortælling skal øge bosætningen
Også når det gælder midler til rammevilkårene er der fokus på den gode historie. 5 lokalråd i
Faaborg-Midtfyn kommune er gået sammen i kampen om at få øget bosætning. De vil lave små
film, foldere og andet materiale, der skal sælge det gode liv på landet. Materialet skal formidles fx
på messer og gennem ejendomsmæglere. I Ulbølle er de gode til det gode liv. Landsbyens borgere
vil skabe et godt uderum på byens centrale plads, hvor der skal være faciliteter til både børn, unge
og voksne. Endelig får den meget smukke og unikke foredragssal på Ryslinge Højskole midler til
renovering af freskomalerierne. Skolen fungerer som kulturcentrum og benyttes årligt af mange
borgere.
Der var 6 projekter, der denne gang kom gennem nåleøjet. Næste ansøgningsfrist er den 24.
august. Det bliver også årets sidste og puljen vil være på ca. 1,5 mio. kr. Går man rundt med en
god idé, skulle man måske kigge forbi LAG SØMs hjemmeside og tage en snak med koordinator
Dorthe Toudal Simonsen.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 11 ansøgninger, der samlet søgte for mere end 2,5 mio.kr. og havde projektbudgetter
på mere end 5,7 mio. kr.
Nyborg Distillery
Indstilling: 400.000 kr.
Ansøger vil i tilknytning til Nyborg Destillery
(der pt. er under opførsel i de gamle DSB
værksteder på havnen i Nyborg) etablere et
serviceareal, der indeholder café, lounge og
legehjørne. Det skal dels fungere som
almindelig café, hvor man kan få øko-mad
(fremstillet af lokale råvarer) og tillige kunne
anvendes til fx større fester, mødregrupper,
møder, private smage-arrangementer - både
af destilleriets produkter, men også øl fra
Ørbæk Bryggeri etc. Ansøger fremhæver, at
cafeen bliver et dynamisk mødested og
således gavner bokvalitet for området
generelt. Forventningen er, at cafeen årligt
tiltrækker 25.000 gæster og at mange gæster
udover ’café-køb’ også køber produkter med
hjem og tillige deltager i rundvisninger i destilleriet.
Kontakt: Niels Rømer, 86803767/40192566
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Bønnelundgaard Ferie- og Lystfiskeri
Indstilling: 140.000 kr.
Bønnelundgaard ligger smukt med udsigt over Helnæsbugten. Ansøger vil udvikle sin virksomhed, der pt. består af
udlejning af værelser til især tyske lystfiskere. Tanken er at øge belægningsprocent og udvide til andre sæsoner.
Ansøger vil indgå samarbejde med nærliggende virksomheder og institutioner omkring udlejning af kajakker.
Kajakkerne er særlige stabile og meget velegnede til fiskeri. Ansøger indgår i samarbejde med 3 lokale
campingpladser, Fåborg Turistbureau og Fåborgegnens Efterskole. Også kokken fra Broholm Slot er interesseret i et
samarbejde.
Kontakt: Pia Rasmussen, 62601505/51215993
Kulinarisk Sydfyn
Indstilling: 280.000 kr.
Projektet henter sin inspiration fra magueritruten og ønsker tilsvarende at udvikle en smagsrute. Smagsoplevelser skal
professionaliseres og gode historier om madens vej fra jord til bord skal formidles. Via en fysisk rute besøges
producenter under én oplevelsestur. Ansøger fremhæver, at man vil kombinere naturmæssige kvaliteter i det
sydfynske med stærke traditioner for fødevareproduktion og skabe et nyt kulinarisk oplevelsesprodukt målrettet
turister. Konceptet består af dels skrevne, dels foto- og filmiske fortællinger og fysiske ruter, kort - alt samlet i en
’Coffee Table Book’. Hver producent/spisested, der indgår i smagsruten får sin egen film. Alle film skal dels præsentere
producenten, dels områdets naturressourcer. Smagsruterne er ikke pakkerejse i traditionel forstand, man
sammensætter sin egen pakke. Ruterne skal markedsføres via professionelle rejseaktører. Ruterne skal integreres i
Smagen-af-Danmark-appen. De deltagende producenter/spisesteder forpligter sig til at indgå i ruter og påtage sig
værts- og formidlerrolle.
Kontakt: Michael Hansen, 60222782
Ulbølle Aktive Mødested
Indstilling: 209.053 kr.
Etablering af rekreativt område på byens centrale plads. Ansøger fremhæver, at Ulbølle er kendt for et aktivt
foreningsliv og særligt i foreningslokalerne. Et engagement man ønsker flyttet ud ved at skabe en plads man kan
mødes om. Ansøger fremhæver det unikke i projektet - fordi der tilbydes aktiviteter på tværs af aldersgrupper og
inddrager flere elementer. Sjove nye elementer: fx hængekøjer, beachvolley og sansehave. Udover pladsens udbud af
aktiviteter, vil UAM indbyde til forskellige arrangementer henover året.
Kontakt: Thorkil Fonnesbech Jensen, 29724229
Lokalråd for Korinth og Øster Hæsinge
Indstilling: 100.000 kr.
Projektet er et samarbejde mellem 5 lokalråd i Faaborg-Midtfyn komme. Der er etableret arbejdsgruppe bestående af
to repræsentanter fra hvert lokalområde. Man vil brande området for primært at øge bosætning, sekundært tiltrække
turister. Man vil få produceret små film, foldere mv. til brug på messer, ejendomsmæglere (landet over),
overnatningssteder, restauranter mv. Områdets kvaliteter skal fremhæves og skabe positiv italesættelse. Ansøger
fremhæver, at borgerne i området jo netop er troværdige ambassadører, men at man mangler materiale, der kan
bruges som ’talerør’ og som udgangspunkt for profileringsindsats: at få nogle af dem, der drømmer om et liv på landet
i tale. Der er pt. 180 boliger til salg i området, ansøgers mål er, at projektet vil tiltrække tilflyttere til halvdelen af dem
og det vurderes til at udgør en øget bosætning på 138 nye borgere.
Kontakt: Anne Mette, 62652626/27143304
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Ryslinge Højskole
Indstilling: 77.375 kr.
Skolen har vokseværk og har fået et 10 mio.
kr. fra AP Møller fonden til om- og tilbygning:
nyt spisehus, undervisningslokaler og
sovesale. Skolens meget smukke og unikke
foredragssal står tillige foran en større
renovering. I dette projekt søges der specifikt
til fresko-malerierne i salen. Ansøger
fremhæver, at salen er Fyns ældste og
benyttet af foreninger, organisationer,
møder, koncerter mv. Skolen fungerer som
kulturcentrum i Ryslinge og skolens
målsætning er at være regionalt kraftcenter
for nye ideer.
Kontakt: Torben Vind Rasmussen,
62671020/20281006

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand Kurt Sorknæs, mobil: 21202656, mail: kurt@sorknaes.dk
Næstformand Erik Sønderskov, tlf. 65981450
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen, 65317277/22461490, dorthe@aof-oestfyn.dk

