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Puljen skulle tømmes og lidt ekstra penge i kassen betød, at rekordmange projekter kan se frem til at
modtage midler fra LAG SØM. Næsten 2,5 million kroner blev nemlig uddelt, da bestyrelsen i sidste uge
trådte sammen og indstillede hele 10 projekter til tilsagn.
Vi er så heldige, at vi hver gang får mange gode ansøgninger, og selvom vi havde ekstra penge i puljen denne
gang, måtte vi desværre skuffe nogen, fortæller Inge Skelgaard, der er formand for foreningen. LAGordningen nærmer sig enden af dette program, og den udviklingsstrategi foreningen arbejder efter skal
derfor sikres. Vi kan se, at vi mangler erhvervsprojekter, der samarbejder på tværs af landegrænser, ligesom
vi gerne ser rammevilkårsprojekter, der styrker udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner, foreningen
dækker. Sådanne projekter vil få særligt fokus ved kommende uddelingsrunde, fastslår Inge Skelgaard og
fortsætter, næste år skal hele puljen deles ud over to runder i første halvdel af 2022, og det er vel at mærke
et helt års støttemidler, så der bliver noget at komme efter.
Første frist til kommende års pulje er den 6. december.

Faldsled Strandcamping skal rebrandes
Camping er en populær ferie- og overnatningsform for
danske såvel som udenlandske turister. Dansk Kyst- og
Naturturisme angiver, at campingpladserne med 10,4 mio.
overnatninger
i
2020
er
den
andenstørste
overnatningsform indenfor kyst- og naturturismen, og at
mere end hver fjerde overnatning her foregår på
campingpladserne
(Kystognaturturisme.dk).
Stor
efterspørgsel på bæredygtighed, nærhed til natur og
muligheden for outdoor-aktiviteter er nogle af tidens
vigtigste parametre, når det kommer til turisters valg af
ferieform. Bl.a. campingpladser må rebrande sig selv for at
tiltrække nye målgrupper. På Faldsled Strandcamping har
et ungt par, tilflyttet fra København, store planer om at
tilbyde en moderne campingoplevelse, der imødekommer
den stigende efterspørgsel efter et helhedstilbud, der
indeholder både naturoplevelser, bæredygtighed, det
lokale og udendørs aktiviteter på ét og samme sted. De vil
etablere et helt nyt konceptområde med hytter, glamping
og et socialt samlingssted med mulighed for at lave mikroevents som yoga og vinsmagning, ligesom der i
samarbejde med andre lokale aktører arrangeres fx sanketure og vandsportsaktiviteter. Hos både John
Haurits, Danhostels Svendborg og Adventure Sydfyn har man også fokus på særlige oplevelser til turister.
Begge steder bydes der på særlige temapakker med Sydfyn som omdrejningspunkt med henholdsvis Puch
Maxi-ture med mælkekasse og rævehale og ’Alene i Vildmarken’-koncepter, hvor fx parterapi kan tilkøbes.
Virksomheden Natur Nærvær Mindfulness tager os også med ud, når de anvender naturen som en del af
deres tilbud, her laves der undervisningslokaler, bålhytte og shelters, og de lokale borgere får mulighed for
at få et samlingssted, idet lokalerne stilles til rådighed for beboerforeningens arrangementer. Samlingssted
har de også fokus på i Sallinge, hvor den nyrenoverede brandsprøjte skal have sig et hus, der også bliver de

lokale beboeres mødested, og hvor byens historie skal fortælles i plancher, ligesom kort kommer til at vise
vej til områdets trampestier.

Spiselige skovhaver og bæredygtig laks
Hos Skovhaver.dk er der naturligt fokus på grøn bæredygtighed. Skovhaver kan nemlig bidrage med en lang
række gavnlige effekter i samfundet, bl.a. sundere kost, flere rekreative rum, bedre plads til naturen og en
generelt grønnere bevidsthed omkring bæredygtig og sund fødevareproduktion, klima og miljø. To
passionerede skov- og landskabsingeniører vil fremme kendskabet til skovhaver og sætte Fyn på landkortet
ved at skabe et fyrtårn for bæredygtig fødevareproduktion, multifunktionel arealudnyttelse og et videns- og
formidlingscenter for skovhaver. Det gør de med deres konsulentvirksomhed og via en levende planteskole,
hvor man inviteres indenfor til læring om spiselige skovhaver.
Nyborg Royal Smokehouse vil fremstille røget ’landopdrættet’ laks. At opdrætte landbaseret er nyt og
bæredygtigt, Danmark er foregangsland og virksomheden samarbejder med Hirtshals Laks. Royal Nyborg
Smokehouse forestiller sig ligeledes at udbyde workshops til fx både professionelle kokke,
uddannelsesinstitutioner og til turister. Virksomheden vil gerne skrive sig ind i fortællingen om
lokalproducerede kvalitetsfødevarer, Fyns fine kulinariske ry og håber på at kunne blive en del af en
spirende klynge af fremragende lokale fødevarevirksomheder i Nyborg. Vester Hæsinge Slagterforretning
har også fokus på bæredygtighed, og de har vokseværk pga. konstant stigende efterspørgsel og fokus på
’grøn’ produktion og dyrevelfærd. Nu udvider man produktionsfaciliteterne.
Endelig får både Tåsinge Tennis- og Padel Klub og Horne Forenede Sportsklubber midler til etablering af
gode padel-faciliteter. Sportsgrenen er i vild vækst og begge klubber imødekommer krav om
almennyttighed og fri adgang til de nye faciliteter, idet både skoler, lokale institutioner og lokale borgere
gratis kan anvende banerne på tidspunkter, hvor de i øvrigt ikke anvendes af foreningerne.

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand: Inge Skelgaard, mobil: 20461278, is@ingeskelgaard.dk
Koordinator: Dorthe Toudal Simonsen, 22461490, koordinator@lag-soem.dk

PROJEKTGENNEMGANG
Nedenfor projektgennemgang og yderligere kontaktoplysninger.
De indstillede er:
Faldsled Strandcamping
Falsled Strand Camping skal rebrandes med henblik på at øge overnatningskapacitet og tiltrække en ny kundegruppe
via etablering af et helt nyt konceptområde bestående af 8 nye hytter og 3 glamping-telte med tilhørende ”miljø” i
midten af området, der kan anvendes til aktiviteter og events med fokus på natur, lokale produkter og
udendørsaktiviteter. Udover de nye hytter og telte, etableres et centralt socialt miljø med mulighed for, i læ, at
socialisere og deltage i aktiviteter. I dette samlende miljø med solsejl i træerne, hyggelig møblering, belysning skal der
laves mikro-events, så som fx vinsmagning, mini-workshops og kreative værksteder. Parret er meget bevidste om
tilknytning til det lokale og har et tæt bånd til lokalområdet: fx har de haft aktiviteter som yoga ved vandkanten,
sanketure, urteworkshops, koncerter, pop-up shops med wellness og vintage marked, øl- og ostesmagning, flere i
samarbejde med andre lokale erhvervsdrivende, og ønsket er at skabe synergi, tilbud der supplerer hinanden og forsøge
at skabe både liv og gøre Falsled og omegn til en attraktiv destination i det sydfynske
Indstilling: 615.079 kr.
Kontakt: Christian Sian Hage, 26240835

John Haurits/Danhostel Svendborg
Danhostel Svendborg vil gerne være meget mere end et vandrehjem. Vandring og mange andre aktive ferieformer er i
vækst, og udover at være et hostel for vandrere, cykelturister, MTB-turister, kajakroere og golfspillere – vil man også
gerne være det for gæster, der vil nyde naturen på anden vis. Der indkøbes brugte knallerter, der udstyres med
grønne mælkekasser og evt. rævehaler. Opholdet vil
indeholde guidede ture, hvor de enkelte gæster via
headset vil blive underholdt med røverhistorier,
lokalhistorie og praktiske anvisninger undervejs til de
sydfynske besøgssteder. Forventningen er at
produktet udover turister vil tiltale forskellige
målgrupper, som fx polterabend, teambuildingarrangementer og personer, der bare vil køre rundt
individuelt.
Indstilling: 175.488 kr.
Kontakt: Carsten V. Nielsen, 40263099

Adventure Sydfyn
Indstilling: 96.616 kr.
Adventure Sydfyn vil tilbyde unikke oplevelser i det
Sydfynske Øhav, hvor fællesnævneren er båd, vand,
kultur og friluftsliv. Øhavet fremhæves (naturligvis)
som en perle, som byder på smuk natur og gode historier, men ansøger anfører også, at for mange lokale og turister
er de unikke oplevelser ikke tilgængelige pga. manglende viden og erfaring. Forskellige koncepter tilbydes, som fx
’Alene i vildmarken’-ture, hvor der er mulighed for at tilkøbe coach eller parterapeut alt afhængig af tema, ligesom der
også vil blive tilbudt ture, hvor lokalhistoriske steder præsenteres fra søsiden, og ture hvor man fx skal på
’blåmuslingejagt’ med efterfølgende tilberedning.
Kontakt: Jakob Zebe Benda, 28604610
Natur Nærvær Mindfulness
Indstilling: 257.317 kr.
Virksomheden Natur Nærvær og Mindfulness i Ny Stenderup vil tilbyde mennesker et mentalt og fysisk åndehul med
mindfulness-kurser i længere forløb, som drop-in med klippekort-ordning og som ad hoc undervisning med stillevandringer, meditationer og yoga. Man etablerer en stor undervisningssal, lounge-område/garderobe, køkken, et
samtalerum og toiletter, bad- og vaskefaciliteter med indgang både indefra og udefra, så det kan bruges både til
kursister, der bruger salen, samt overnattende gæster udefra, ligesom der på den naturskønne grund etableres
udefaciliteter som shelters og bålhytte. Over tid etableres i overetagen 3 små lejligheder på 20 m2 samt en fælles
lejlighed til spisning og ophold, flere shelters, hængekøje-sovepladser med adgang til et udekøkken, udendørs bruser
og til badeværelset i staldbygningen, høhotel og indhegning til hest. Endelig får lokale beboere et møde-og
samlingssted, lokalerne kan gratis benyttes til beboerforeningens arrangementer. Der findes ikke et forsamlingshus i
byen.
Kontakt: Lars Holmegaard Larsen, 20855815
Skovhaver.dk
Indstilling: 50.000 kr.
To uddannede skov- og landskabsingeniører med en passion for natur og spiselige planter vil gerne fremme kendskabet
og viden omkring skovhaver til hele Danmark. Skovhaver kan nemlig bidrage med en lang række gavnlige effekter i
samfundet, bl.a. sundere kost, flere rekreative rum, bedre plads til naturen og en generelt grønnere bevidsthed omkring
bæredygtig og sund fødevareproduktion, klima og miljø. Virksomheden lever af at designe, anlægge og undervise
omkring skovhaver til private, kommuner, institutioner og virksomheder i hele Danmark, og der er stor interesse for
virksomhedens tilbud. Derfor vil de nu i tillæg opstarte egen lille niche-planteskole op med fokus på spiselige skovhave
planter (træer, buske, og stauder), som ikke kan findes i et almindeligt plantecenter. Målet er at skabe et fyrtårn for
bæredygtig fødevareproduktion, multifunktionel arealudnyttelse (rekreativitet, natur- og fødevareproduktion) og et
videns- og formidlingscenter for skovhaver. Fyn er i dag kendt som Danmarks frugthave, og man vil arbejde for, at Fyn
også bliver kendt som Danmarks skovhave
Kontakt: Jakob Nyholm Jessen, 22432564

Royal Nyborg Smokehouse
Indstilling: 240.000 kr.
John Taylor kommer fra London og bor i Nyborg sammen med sin familie. Han er
oprindelig kok og har arbejdet på en række bedre restauranter i bl.a. London og
København. I forsommeren 2021 opstartede han sin egen virksomhed, hvor han vil
fremstille bæredygtig røget ’landopdrættet’ laks. Virksomheden samarbejder med
et lakseopdræt i Hirtshals. At opdrætte landbaseret er nyt og bæredygtigt, og
Danmark er foregangsland.
Royal Nyborg Smokehouse vil levere både B2B og til B2C og forestiller sig også at
udbyde workshops til fx både professionelle kokke, uddannelsesinstitutioner og til
turister. Virksomheden vil gerne skrive sig ind i fortællingen om lokalproducerede
kvalitetsfødevarer, Fyns fine kulinariske ry, og håber på at kunne blive en del af en
spirende klynge af fremragende lokale fødevarevirksomheder i Nyborg.
Kontakt: John Taylor, 93907229
Vester Hæsinge Slagterforretning
Indstilling: 350.000 kr.
Vester Hæsinge Slagterforretning er en familiedrevet virksomhed. Virksomhedens råvarer kommer fra lokale
bæredygtige produktioner, der sætter dyrevelfærd højt. Der anvendes alene råvarer fra økolandbrug, som har
dyrevelfærd som produktionsparameter. Man oplever øget efterspørgsel fra nuværende kunder og flere kommer til,
især grundet fokus på ’grøn’ produktion og forbrugerkrav om gode forhold for dyrene. Virksomheden fremhæver, at
de er eneste, der forarbejder dyr fra velfærdslandbrug, og derfor har både specialviden og mulighed for at levere
specialprodukterne: Velfærdsgrise og velfærdskalve. Pga. den øgede efterspørgsel vil man udvide produktionen ved at
købe naboejendommen (et tidligere forsamlingshus) og ombygge den til produktionslokaler. Ønsket er nemlig fortsat
at blive lokalt.
Kontakt: Stefan Jensen, 20155782
Sallinge Beboerforening
Indstilling: 138.000 kr.
Sallinge by har restaureret en 101 år gammel brandsprøjte, som mangler et hus, hvor den kan blive mere synlig for
byen og byens besøgende. Huset placeres ned til Sallinge Å, og skal udover at huse brandsprøjten samtidig kunne
anvendes rekreativt som mødested for byens borgere, hvorfor der etableres borde/bænkesæt i og omkring huset.
Sprøjtehuset kommer dermed også til at fungere som en pauseplads, hvor byens gæster kan sidde og nyde en
forfriskning. Et sted, hvor byens historie og folkelige fortællinger udstilles i form af plancher, billeder og
udstillingsgenstande. Historierne gøres levende gennem elektronisk formidling. Huset skal også formidle
naturoplevelser. Et kort skal vise vej til nærområdets trampe- og ridestier. Et ‘miniforsamlingshus’ hvor byens borgere
kan mødes til idéudveksling og hyggelige, mindre
arrangementer. I Sallinge findes der nemlig ikke et
forsamlingshus - og netop det at have et
forankrende samlingspunkt vil være befordrende for
landsbyens selvforståelse og samlende kræfter.
Kontakt: Renè Pedersen, 40206953
Tåsinge Tennis og Padelklub
Indstilling: 300.000 kr.
Padel har været en del af Tåsinge- Tennis og
Padelklubs anlæg siden etableringen i 2012 og er
også et af de første steder i Danmark, hvor der
kunne spilles padel. Siden har klubben deltaget
aktivt i udbredelsen af kendskabet til sporten i
Danmark, herunder med deltagelse i etableringen af
Dansk Padelforbund. Klubben har tillige stået for
introduktion og rådgivning til klubber, der ønskede
at etablere anlæg. Pt. er det den klub i Danmark, der
har det største antal aktive medlemmer, som spiller padel. Den er tillige den største forening på Tåsinge. Klubben har
formået at tiltrække nye medlemmer fra hele Svendborgområdet, og har gennem årene set et konstant stigende
medlemstal med en meget stor aldersspredning, og har nu flere end 502 medlemmer (70 flere end ved sidste
ansøgning), man forventer at runde 1000 medlemmer ultimo 2023. Man ønsker at udvide anlægget med yderligere

baner i en hal, da det vil give bedre mulighed for at spille året rundt for især børn og ældre, hvor der nu opleves en
nedgang i vintermånederne.
Kontakt: Kasper Nellemann, 61707040
Horne Forenede Sportsklubber
Indstilling: 258.750 kr.
Horne forenede Sportsklubber er en sammenlægning af 3 lokale foreninger: Horne Idrætsforening, Bøjden Gymnastikog Idrætsforening samt Bjerne Boldklub. I 1973 opførte foreningen et klubhus og anlagde 3 fodboldbaner i udkanten
af Horne By. Dette anlæg er løbende blevet udbygget og omfatter i dag et stort klubhus med 7 omklædningsrum,
mødelokale, kantine/klublokale samt fitnesslokaler. Alle ombygninger/anlæg er sket med væsentlig frivillig
arbejdskraft. Udover sportslige aktiviteter driver foreningen en juniorklub med 30 brugere (børn i alderen fra 10 - 13
år). Samlet set er der omkring 300 brugere af idrætsanlægget. Foreningen ønsker at styrke sin position i lokalområdet
og har derfor udarbejdet et projekt, som omfatter anlæg af 2 padel baner, panna bane (’gadefodbold), udendørs
bordtennis, klatrevæg samt overdækket areal. Faciliteterne - bortset fra padel bane 2 - forventes afsluttet ultimo 2021
og er finansieret med bl.a. midler fra FMK og LOA. Hos LAG SØM har man søgt til yderligere en padelbane for at skabe
god aktivitet omkring sporten.
Kontakt: Hans Martin Møller, 23262075

