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Grønne projekter fik særligt fokus, da bestyrelsen for LAG SØM i sidste uge uddelte 3 millioner kroner til
spændende projekter. Aldrig før har vi på én gang uddelt så mange penge, og aldrig før har vi givet til så
mange ansøgere, fastslår Kurt Sorknæs, der er formand for foreningen.
I 2016 sparede man cirka 1/3 af LAG-midlerne væk. Det var nærmest uforståeligt, midlerne skabte og skaber
stadig masser af liv, job og udvikling i landdistrikterne endda for en meget billig penge. LAGerne, lokale
politikere landet over og bl.a. Landdistrikternes Fællesråd har da også ofte gjort opmærksom på, at man
gerne så pengene tilbageført. I 2019 blev besparelserne endelig rullet tilbage, og LAGerne landet over fik
tilført flere midler med virkning fra 2020. Det særlige ved den ekstra pulje er dog, at de har grønt fokus. For
at få del i dem, skal man tænke grønt, og det var der mange ansøgere, der denne gang havde gjort, det betød,
at vi også fik taget hul på den pulje. Idérigdommen var som sædvanlig stor, men selvom vi uddelte
rekordmange penge, kunne alle ikke få, slutter Kurt Sorknæs.
Grønt fokus for bæredygtig fremtid
Erhvervsministeriet, der koordinerer LAG-midlerne, fremhæver, at for at et projekt kan kaldes grønt, skal
projektets hovedformål bidrage til bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne. Det skal det
gøre ved at frembringe grønne løsninger fx inden for transport, byggeri eller lokale økologiske fødevarer,
eller det skal fremme klima- og miljøtiltag, cirkulær økonomi, skabe øget adgang til natur eller understøtte
bæredygtig turisme. LAG SØM har fået mere end 1,8 mio kr. til rådighed til grønne projekter og tog denne
gang hul på dem.
Sydfyn skal danne ramme om årlige grønne møder. Det er Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis,
der vil sætte Sydfyn på danmarkskortet. Målet er at skabe et ægte grønt debatforum, der årligt tager
temperaturen på den grønne omstilling. Fødegården Stenbjerglykke, som mange nok kender fra Søren Ryges
programserie, får midler til at etablere økologisk gårdmejeri inspireret af håndværkstraditioner fra alperne.
Nørre Søby Slagteren tænker også i både nye produkter og i mulighed for at fremstille økologiske varer. Her
melder man, at efterspørgslen på økologi er stødt stigende. Og med udvælgelsen til at være leverandør af
den nye fynske gourmet hotdog, har ønsket om en øget kapacitet via en ny produktionslinje til fremstilling af
pølser i lang tid været stor. Nu er den på vej.
På Naturama er de i gang med en større ombygning. I den forbindelse vil man gerne skabe nye
udendørsaktiviteter og et professionelt naturlaboratorium til fx skoleelever, som skal trænes i at navigere i
naturen under overskriften naturpiloter. De to områder skal knyttes sammen af et inspirerende udeareal
med bl.a. udekøkken og faciliteter til praksisnær formidling og undervisning. Også på Storm Folke- &
Naturgård, der har til huse i Haastrup, har man fokus på bl.a. natur. Gården har en unik beliggenhed med
adgang direkte til områdets smukke og særegne natur, som man vil knytte an til. Man får midler til at
reetablere og nyindrette en længe på gården. Når arbejdet står færdigt, kan man bl.a. besøge Storm Hulen,
et rum fuld af insekter og fisk, udstoppede fugle og dyr og andre fund fra den lokale natur, som bl.a. Sydfyns
Naturskole og lokale institutioner og foreninger vil kunne bruge som ramme for naturformidling. Også kultur
bliver der plads til med Storm Folkesal, der skal rumme koncerter, udstillinger og festivaler.

Kulturen er der tillige tænkt på, når både foreningen Operaen i Svendborg og folkene bag Midtfyns
Festivalen får midler til at gennemføre årets program. Broholm Gods er en stor kulturinstitution. Mange har
deres arbejdsplads her og flere tusinde besøger hvert år stedet. Der har i de senere år været store og
meget dyre istandsættelser, bl.a. er ydre bro og dele af indre voldgravsanlæg blevet smukt renoverede.
LAG SØM fandt midler til at fortsætte reparationen af stensætningen langs ’borgsøen’. Endelig får den lille
tømrer- og møbelvirksomhed Com’n’Wood midler til at etablere sig i en gammel vandmølle. Virksomheden
har bl.a. produceret møbler til filmproduktion, designet barstol og flere prototyper er undervejs, herunder
en lampe, hvor der til fremstillingen anvendes restaffald fra stoleproduktion.

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand Kurt Sorknæs, mobil: 21202656, mail: kurt@sorknaes.dk
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen, 65317277/22461490, koordinator@lag-soem.dk

Nedenfor projektgennemgang og yderligere kontaktoplysninger.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 14 ansøgninger, der samlet søgte for 5,2 mio.kr. og havde projektbudgetter på 11,5
mio. kr.
Storm Folke- & Naturgård
Indstilling: 500.000 kr.
Foreningen STORM vil skabe fysiske rammer til Storm Folke- & Naturgård, et unikt samlingspunkt på Stormgaarden i
landsbyen Haastrup, som ligger ved foden af Fyns tredjehøjeste punkt, Trebjerg. Gårdens længer anses som ideelle til
formålet, da de bærer på en stærk lokal og national kulturhistorie og samtidig har en unik beliggenhed med adgang
direkte til områdets smukke og særegne natur. De mange vandre-, ride- og cykelruter, der snor sig i området, går tæt
forbi Stormgaarden, fx Øhavsstien, Østersøruten og Bike Island-ruten. Fra LAG SØM får man midler til reetablering og
nyindretning af længerne. Når hele arbejdet stå færdigt, vil man kunne besøge:
• Storm Folkecafé, hvor kulturarven vækkes til live via indretning med lokalhistorisk møblement fra den lokale
folkemindesamling.
• Storm Folkesal på knap 140 kvm. til koncerter, festivaler, udstillinger, workshops, mesterlærekurser …
• Storm Hulen, et større rum fuld af insekter og fisk, udstoppede fugle og dyr og andre fund fra den lokale
natur, som bl.a. Sydfyns Naturskole og lokale institutioner og foreninger vil kunne bruge til naturformidling.
Kontakt: Gitte Stougaard-Hansen, 28110009
Nørre Søby Slagteren
Indstilling: 300.000 kr.
Nørre Søby Slagteren er sammen med Rises Brød og Thaisen Madhus blevet udvalgt til at levere råvarerne til den nye
lokale, fynske gourmet-hotdog, ”Snapperen”, der indeholder en pølse af fynsk oksekød, brændenælder og æblemost
fra Nybro Frugtplantage. Det vurderes, at produktionskapaciteten vil kunne øges betragteligt på den fynske gourmet
hotdog-pølse ved etablering af ny pølseproduktionslinje med pølsestopper og automatisk ophæng. Efterspørgslen på
økologiske produkter er stødt stigende, og virksomheden vil kunne håndtere dette med det rette udstyr. Kapaciteten
på røgeovnene er tidligere øget, men flaskehalsen opstår længere tilbage i processen, da selve tilblivelsen af pølserne
pt. foregår manuelt og langsommeligt. Det betyder også, at medarbejderne i pølsemageriet i dag foretager processer,
der vil slide på deres fysiske helbred hurtigere, end hvis man havde et mere automatisk maskinel.
Kontakt: Ronni Black Nielsen, 65901125/21682021
Naturama
Indstilling: 500.000 kr.
Naturama er som bekendt et moderne naturhistorisk museum med ca. 65.000 årligt besøgende. Det er Naturamas
mission at inspirere til bevarelse af naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse. Forventningen er,
at besøgstallet øges med 10%, så det årlige antal besøgende kommer op på over 70.000. I forbindelse med en større
ombygning ønsker Naturama at etablere nye udendørsaktiviteter, et nyt frokostområde, hvor fx skolerne kan samles
og have en base under et besøg og et professionelt NaturLab til elever, som skal trænes i at navigere i naturen under
overskriften Naturpiloter. De to områder skal knyttes samme af et inspirerende udeareal, udekøkken og faciliteter til
praksisnær formidling og undervisning. Målgruppen er primært elever i mellemtrin, udskoling og gymnasium,
sekundært førskolebørn samt børn og unge i fritidstilbud. Men områderne vil også være til gavn og glæde for museets
øvrige gæster.
Kontakt: Mette Thybo, 62210650/24978744
Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis
Indstilling: 200.000 kr.
Med projektet Grønt Møde Sydfyn skal de grønne bevægelser sætte Sydfyn på Danmarkskortet i forhold til debat og
handling, når det gælder at praktisere og udrulle de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målet er at skabe et ægte
grønt debatforum, der årligt tager temperaturen på, hvor langt vi er nået med den grønne omstilling.Med stor
inspiration fra Folkemødet Bornholm og Kulturmødet Mors, er visionen om et Grønt Møde Sydfyn vokset frem, bl.a.
med hjælp fra en af stifterne/initiativtagerne fra Mors. Aktiviteterne under mødet vil blive alsidige - fra traditionelle
debatmøder til workshops og netværksskabende fora. Der skal være udstillinger og de grønne ngo'ere og bæredygtige
virksomheder kan præsentere sig ved en række stande. Det hele skal krydres med folkekøkkener og
kulturarrangementer, som foredrag, koncerter og teater mv.
Kontakt: Lars Mythu-Nielsen, 62244324/40734324

Fødegården Stenbjerglykke
Indstilling: 194.342 kr.
På Fødegården Stenbjerglykke skal der etableres gårdmejeri, inspireret af håndværkstraditioner fra alperne.
Produktionen skal ske med mælk fra Danmarks få besætninger af udrydningstruede koracer. Målgruppen er private via
stalddørssalg og på markeder, restauranter, specialbutikker. Efterspørgslen efter spændende oste i Danmark er stor, og
der importeres årligt 4.000 tons råmælksost fra udlandet (fx Gruyere, Parmigiano Reggiano og Camembert). Mejeriet
ligger på Fødegården Stenbjerglykke, vest for Svendborg og skal skabe en bæredygtig økonomi omkring gården. Gården
har en del stald- og boligarealer, som i dag er uudnyttede, og som nemt kan renoveres/indrettes til formålet. Der skal
indrettes modningsrum, mejerilokale, pakkerum. Der arbejdes sideløbende på andre fødevareprodukter, som rugbrød,
raw chokolade, fermenterede grøntsager og lufttørret kød, så gården på sigt kan blive et lokalt fødevarecentrum/
besøgsgård med gårdbutik.
Kontakt: Mikkel Fødegård, 28868594
Midtfyns Festivalen
Indstilling: 200.000 kr.
Midtfyns Festival 2019 er afviklet. 1900 glade gæster og et overskud på ca. 200.000 kr. betyder, at foreningen bag
Midtfyns Festivalen har mod på at gentage arrangementet i 2020. Festivalen 2020 vil fortsat have musikken og
folkeligheden som bærende elementer, men man vil nedtone nostalgien, og erstatte den med et øget fokus på et tæt
samarbejde med lokale kulturinstitutioner og kunstnere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Midtfyns Festivalen har
ambitioner om at blive et samlingspunkt for hele lokalsamfundet, og vil mobilisere de bedste kræfter indenfor kultur,
håndværk, mad, organisering af frivillige, projektledelse og meget mere. Det er vigtigt for gruppen bag ikke at vokse for
hurtigt, tilpasse størrelsen efter den lokale opbakning og ikke være afhængige af store (dyre) kunstnere.
Kontakt: Kim Skovby Klindt, 51599018
Broholm Gods
Indstilling: 750.000 kr.
Broholm Gods´ offentligt tilgængelige arealer forskønnes, dels for at skabe adgang for turister, men også for at bevare
godsets status som unik hotel/konferencevirksomhed, skabe flere aktiviteter og tiltrække større arrangementer. Mange
har deres arbejdsplads her, og mange tusinde besøger hvert år stedet. Projekt er en videreførelse af de
istandsættelsesarbejder, der over de sidste par år er sket på Broholm. De tidligere arbejder omfattende blandt andet
istandsættelse af ydre bro og dele af indre voldgravsanlæg, som er smukt renoverede. Dette projekt omhandler
reparationer af stensætning langs ’borgsøen’. Hovedbygning, restaurant, museum og parkanlæg er tilgængelig for
offentligheden. Udover konferencevirksomhed huser Broholm et hestecenter, der kan tilbyde rideundervisning på alle
niveauer, og der foregår forskellige større events på stedet, herunder fx verdensballetten.
Kontakt: Anders Sehested, 40111013
Com’n’Wood
Indstilling: 151.324 kr.
Projektet omhandler renovering af 150 år gammel vandmøllebygning for at kunne etablere snedkerværksted til
møbel- og interiørproduktion. Projektholder er uddannet tømrer/snedker med tillærte designkompetencer, og har
siden 2017 haft en fritids-møbelvirksomhed, hvor han har udviklet og designet unikke møbler. Første produkt,
barstolen Coche, sælger godt gennem forhandlere i Jylland og på Fyn. Flere prototyper er undervejs, herunder en
lampe. Med ønske om at videreudvikle virksomheden, har man investeret i vandmølle, der nu skal renoveres og danne
ramme om produktionen. Indenfor en årrække er det meningen, at tømrerdelen skal udfases, så fokus bliver på
møbelproduktionen/design.
Kontakt: René Vogn, 40160643
Foreningen Opera i Svendborg
Indstilling: 200.000 kr.
Operaen på Valdemar Slot er flyttet til Svendborg by. Tanken er at bringe forestillingen endnu tættere på både
infrastruktur og publikum. Foreningen har fået lov til at bruge havnen i Svendborg som ramme om operaen Madam
Butterfly i 2020. Placeringen på Frederiksø fremhæves, da der her kan etableres et teater- og kulturmiljø, som kan
blive et kulturelt fyrtårn og en drivkraft for havnen til glæde for hele det sydfynske område. Med Operaen i Svendborg
er målet at kombinere høj kunstnerisk ambition med umiddelbar og ukompliceret adgang for både den erfarne og den
forudsætningsløse tilskuer. Ved at forankre kulturoplevelser i Svendborg er ambitionen, at kulturen skabes tættest
muligt på de mennesker, den skabes for, og at operaopsætningerne bliver en brik i det lokale musikvækstlag.
Kontakt: Erik Rahn Jensen, 6082179

