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Igen var det rekordernes ansøgningsrunde, da bestyrelsen for LAG SØM i sidste uge uddelte 2,5 millioner
kroner til spændende projekter. Aldrig før har så mange søgt midler hos os, og aldrig før har vi givet til så
mange ansøgere, fastslår Kurt Sorknæs, der en kort tid endnu stadig er formand for foreningen.
Egentlig forventede man pga. Corona-krisen et lavere antal ansøgninger i LAG SØM, men fik altså
rekordmange. Og det er det samme billede, der tegner sig landet over. Rigtig mange steder kan man melde
om usædvanligt mange ansøgninger. Hvor er det dejligt at se i lyset af den sundhedsmæssige og økonomiske
krise, vi befinder os i, at vi alligevel oplever endog ganske stor investeringslyst fra ansøgere og en tro på
fremtiden. Det er vigtigt særligt i en tid, hvor vores erhvervsminister Simon Kollerup forleden igen anerkendte
LAGernes store betydning for udviklingen i landdistrikterne, og fandt 90 millioner til LAGernes eksistens i 2021,
fastslår Kurt Sorknæs og han glæder sig samtidigt over, at han på sit forventelige sidste bestyrelsesmøde i
LAG SØM var medvirkende til at sætte 11 nye projekter i gang. Kurt Sorknæs træder som bekendt tilbage ved
foreningens kommende generalforsamling den 17. juni.
Europa skal mødes i Svendborg
Der en en drøm om, at Svendborg skal danne ramme om et europæisk folkemøde. Et årligt tilbagevendende
event i stil med folkemødet på Bornholm bare på europæisk niveau, og det første af slagsen er planlagt til
afholdelse i 2022. Det anslås, at folkemødet vil trække mange turister til området - omkring 30.000 deltagere
det første år stigende i de følgende år, og det kommer til at sætte hele Fyn på Europakortet. Også
virksomheden DanaDynamics vil sætte Sydfyn på landkortet, i hvert fald når det gælder det maritime
dronemarked. De vil udvikle en miljødrone, der kan effektivisere den dataindsamling, der bruges i arbejdet
med at forbedre vandmiljøet. Det er et projekt, der følges tæt af Miljøstyrelsen.
Af LAG SØMs udviklingsstrategi fremgår det, at foreningen støtter etablering og udvikling af
fødevarevirksomheder, og derfor ser man også ved hver ansøgningsrunde ansøgninger indenfor dette
område. Løntapperiet Nordtap har indgået et samarbejde med Valdemars Slot om at udnytte kildevandet i
et grundvandreservoir under slottes skove. Der er kun 12 kilder i Danmark, der er godkendte til anvendelse
som mineralvand, og håbet er nu at skabe et nyt fynsk fyrtårnsprojekt: Valdemars Slot Kildevand. At vandet
er særligt på Sydfyn, synes også kaffeproducenten Zozozial, der netop fremhæver vandets kvaliteter til
kaffebrygning. Hidtil har virksomheden fået tappet deres økologiske, koldbryggede kaffe hos et IFScertificeret tapperi i Østrig. Den opgave vil man fremadrettet gerne kunne håndtere selv. Bakkedalen ligger
på Horne Land og har også fokus på økologi og miljø. Her vil man etablere et vegetar-læringskøkken. Køkkenet
skal anvendes som læringsværksted de kursister, turister, skoleelever og retreat-gæster, der besøger gården
samt til produktion af fødevarer til de kunder, der ugentligt modtager poser med gårdens basisprodukter.
Hos Faaborg Camping vil der fremadrettet bliver særligt gode faciliteter til de mange cykelturister, der gæster
Svanninge Bakker og i Gorilla Park får parkens gæster snart mulighed for at komme i ly i en pavillon med
tilhørende shelterkøkken. At outdoor-aktviteter er en megatrend ses også i de 4 almennyttige projekter, der
blev midler til denne gang, nemlig Naturstyrelsen, der udvikler et stort outdoorcenter Lærkedal, hvor især
større grupper, som fx børnehaver og skoleklasser, men også andre besøgende kan få naturformidling og
afprøve overnatning i naturen under simple former. Spejdergruppen Pionererne får til et madpakkehus til
glæde for dem selv og for mange forbipasserende. I Byparken i Ferritslev bliver der til udendørs
fitnessfaciliteter og endelig får Dyreborg Havn midler til dels renovering af klublokale, dels til opførelse af
sauna til brug for havnens mange gæster.
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Nedenfor projektgennemgang og yderligere kontaktoplysninger.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 31 ansøgninger, der samlet søgte for 11,3 mio.kr. og havde projektbudgetter på 33,3
mio. kr.
DanaDynamics
Indstilling: 400.000 kr.
DanaDynamics vil udvikle en drone til miljøovervågning, der effektiviserer den dataindsamling, der bruges i arbejdet
med at forbedre vandmiljøet. Dronen skal indsamle forskellige data samtidigt. Den automatiserer vandprøvetagning,
sigtdybde og indsamling af bundprøver og leverer korrekte dataformater til videre bearbejdning og forskning. Et
fleksibelt design sikrer, at den danske drone kan benyttes som platform til løsning af en lang række miljøopgaver
indenfor EU. Ønsket er, at Danmark som søfartsnation skal være med helt fremme på det maritime dronemarked.
Projektet følges tæt af bl.a. Miljøstyrelsen og SDU. Virksomheden er optaget i Odense Robotics Startup.
Kontakt: Lasse Skriver Møller, 51824634
Nordtap
Indstilling: 400.000 kr.
Nordtap er et Løntapperi, altså et tapperi der tapper for andre. Tapperivirksomheden hjælper mikrobryggerier og
andre drikkevareproducenter, som ikke selv har tapningsfaciliteter, med tapning. Nordtap er nu indgået i et
partnerskab med Valdemars Slot om at udnytte kildevand i et grundvandreservoir under Valdemars Slots skove. Der
sælges ca. 120 mio. liter vand på flaske i Danmark om året, af dem er ca. 25% udenlandsk som fx. Vittel, San
Pellegrino, Perrier og Aquarel. De største danske labels er Aqua D´or, Carlsberg med Kildevæld og Royal Unibrew med
Egekilde. Markedspotentialet og vækstpotentialet er betydeligt, da markedet for mineralvand er stort og i stadig
vækst. Der er pt. kun 12 kilder i Danmark, der er godkendte til anvendelse som mineralvand, Valdemars Slot har et
særligt brand, der kan udnyttes. Håbet er at skabe et nyt fynsk fyrtårnsprojekt: Valdemars Slot Kildevand.
Kontakt: Jørn Windahl, 20207010
Zozozial
Indstilling: 400.000 kr.
Zozozial Coffee Roasters er en lille familiedrevet virksomhed, der blev etableret i 2014 og er beliggende i Svendborg og
beskæftiger sig med udvikling og salg af økologiske, koldbryggede kaffeprodukter og økologiske kaffebønner til detail
og foodservice. Zozozial har hidtil fået tappet økologisk, koldbrygget kaffe hos et IFS-certificeret tapperi i Østrig, hvor
også lagerstyringen af de færdige produkter finder sted. ZoZozial ønsker nu at implementere tapperi i egen
produktion, så hele værdikæden er samlet ét sted og virksomheden får fuld kontrol over alle processer i produktionen.
Herigennem øges indtjeningen og værditilvæksten i virksomheden og virksomhedens grønne, økologiske profil
styrkes. ZoZozial har nemlig en ambition om at blive CO2-neutral i hele værdikæden i og omkring produktionen.
Andre tiltag kan fx være i udvikling af nye grønne emballagetyper og nye koncepter til detailhandlen, hvor emballagen
helt forsvinder.
Kontakt: Zozozial, Gitte & Henrik, 76400440
Naturstyrelsen
Indstilling: 300.000 kr.
Lærkedal forvaltes af Naturstyrelsen, og ligger vest for Nr. Broby. Her har der i 30 år været en enkelt lejr- og
naturskole med sovesale indrettet i de gamle driftsbygninger og med møderum i et ældre blokhus. Naturcenter Trente
Mølle har forestået udlejning af Lærkedal som naturskole. Da driftsbygninger var i dårlig forfatning, blev de revet ned i
2018. Der har efterfølgende været nedsat en planlægningsgruppe med repræsentanter for Trente Mølle, FaaborgMidtfyn Kommune, Broby Lokalråd, Broby Sportsefterskole og Naturstyrelsen Fyn for at udarbejde et skitseprojekt til

et nyt og mere tidssvarende center på Lærkedal. Det overordnede formål med skitseprojektet er at skabe et
outdoorcenter, hvor især større grupper som børnehaver og skoleklasser men også andre besøgende kan få
naturformidling og afprøve overnatning i naturen under simple former. Lærkedal omfatter 53 ha bestående af en
mosaik af åbne bakker og skovholme og med adgang hele døgnet og hele året. Der er på stedet en gul vandrerute og
en disc golfbane. Lærkedal har derfor har unikke rammer til at blive et grønt støttepunkt for naturformidling.
Kontakt: Naturstyrelsen Fyn, Jacob Harrekilde Jensen, 72543552/41782043
Faaborg Camping
Indstilling: 300.000 kr.
Faaborg Camping vil renovere ubrugt bygning på 170 m2 og her udvikle nyt outdoor-koncept. Outdoorturisme er en
megatrend, og fra campingpladsen når man nemt Svanninge Bakker via sti med direkte adgang til Outdoor oplevelser,
herunder sti-systemer for vandrere, orienteringsløbere, cykelmotionister, mountainbikerene, ridestier, Ø-havsti,
geocasting og naturlegeplads. Med de nye tiltag omkring MTB spor i Svanninge Bakker ligger Faaborg Camping
centralt for alle, der søger outdoor oplevelser. Faaborg Camping fortæller, at særligt MTB-gæster efterspørger gruppeog materialerum, aflåste værdirum, vaskeplads, tørrerum og værksted med specialværktøj. Certificeringsordningen
Bed + Bike er en betegnelse for kvalitetssikret cykelferie i Europa, som Faaborg Camping gerne vil være en del af. For
at man kan være med, er det et krav, at man fx kan stille et aflåst værdi-/lagerrum og tilhørende cykelværksted med
specialværktøj til rådighed for turister.
Kontakt: Torben Kjærullf, 23294095/62617794
Forum Ferritslev-Rolfsted
Indstilling: 200.000 kr.
Der skal skabes et unikt område omkring Byparken i Ferritslev, der skal være et samlingssted for Ferritslev og Rolfsteds
borgere samt for turister, og andre der kommer forbi. Der er etableret tennisbaner, faciliteter til basket og fodbold og
også bålhytte og shelterplads. Ideen er at udvide med legeredskaber, friluftsscene og fitnessredskaber. Og det er det
sidste gruppen bag får midler til hos LAG SØM. Man samarbejder med lokale institutioner og foreninger og også
motionscentret i Rolfsted. Håbet er nemlig, at brugere af fitnessområdet bliver så glade for at dyrke motion, at de i
vinterhalvåret melder sig i idrætsforening eller bliver medlemmer i motionscentret.
Kontakt: Marianne Sønderskov Skovsgaard, 20598952
Bakkedalen
Indstilling: 128.000 kr.
Bakkedalen er et biodynamisk, økologisk landbrug. Udover fødevareproduktion afholdes foredrag, kurser og
studiekredse om sund levevis, biodynamiske dyrkningsmetoder, og der arrangeres kulturcafeer. Stedet fremhæves,
som en lille biotop med mange insekter og et ekstraordinært rigt fugleliv pga. sin varierede beplantning med lidt skov,
vandhuller, læbælter, buske og afgrøder. Man vil nu etablere et godkendt vegetar-læringskøkken til produktion af
kolde og varme vegetarretter, tilberedning af biodynamiske fødevarer (fermentering, mælkesyregæring, etc.),
produktion af chutney, marmelader, tørrede frugter. Køkkenet skal delvis anvendes som læringsværksted for
besøgende gæster (kursister, turister, skoleelever, retreat-gæster og andre besøgende, samt til produktion af
fødevarer til de kunder, der ugentligt eller med hyppig interval modtager poser med gårdens basisprodukter. Endelig
vil man udvikle varme vegetarretter til kommunens pensionister og satse på flere kulturaktiviteter, foredrag, musik,
der kvalitetsmæssigt går i spænd med virksomhedens filosofi.
Kontakt: Per Uglebjerg, 62602001
Dyreborg Havn
Indstilling: 102.703 kr.
Dyreborg Havn er bygget i 1940 og et af havnens særkender er de ydmyge garnhuse og skure til fiskeredskaber, der
omkranser havnens moler. Klubhuset på Dyreborg Havn er meget faldefærdigt og skal gennemrenoveres. Samtidig
med renoveringen af klublokalerne opføres en sauna, der kommer til at matche de eksisterende garnhuse. Foreningen
ønsker at bevare havnens særegne udtryk som gammelt idyllisk fiskerleje, men med tidssvarende attraktive faciliteter
til glæde for både lokale brugere af havnen og for havnens mange gæstesejlere. Havnen danner ramme om mange
aktiviteter i løbet af året og projektet vil yderligere fremme aktiviteterne på havnen og styrke turismen i Dyreborg,
herunder fx fiskeriaktiviteter, vinterbaderforeningen De Hvide Engle og kapsejladsforeningen, ligesom de mange der
kommer forbi i båd, bil, på cykler eller motorcykler får nye muligheder.
Kontakt: Bo Larsen, 23452654

Europæisk Folkemøde
Indstilling: 100.000 kr.
Der en en drøm om, at Svendborg skal danne ramme om et europæisk folkemøde i Svendborg. Et årligt
tilbagevendende event i stil med folkemødet på Bornholm bare på europæisk niveau, og det første af slagsen er
planlagt til afholdelse i 2022. Folkemødet er et demokratiprojekt for hele Europa og er for alle europæiske borgere,
politikere og organisationer. Som platform for Svendborg og omegn vil eventet forventeligt øge turismen, det
kulinariske område og arbejdspladser i området samt indirekte have positiv indvirkning på bosætning og erhvervsliv.
Initiativtager er Foreningen Europæisk Folkemøde efter en ide af Helle Fog fra Tåsinge, der allerede har arbejdet med
projektet i et års tid og har fundet opbakning til ideen lokalt og nationalt. Det anslås, at folkemødet vil trække mange
turister til området - omkring 30.000 deltagere det første år stigende i de følgende år. Folkemødet på Bornholm har
ca. 120.000 deltagere hen over 4 dage og Det Europæiske Folkemøde har med Europa et endnu større potentiale. LAG
SØM yder støtte til opstart af rammerne, herunder fx PR, branding og visuel identitet.
Kontakt: Helle Fog, 24209329
Gorilla Park
Indstilling: 100.000 kr.
Gorilla Park er som bekendt en outdoor forlystelses- og eventvirksomhed med bl.a. klatring og klatrebaner som
speciale og med en vision om skabe enestående friluftsoplevelser i pagt med naturen med afsæt i værdier som
fællesskab, fysisk og mental udfoldelse. Målgrupperne er primært til friluftsglade mennesker i alle aldre samt
virksomheder og skoler/institutioner. Parken får midler til etablering af en gæstepavillon, der skal erstatte den store
lavu, som er udtjent og vurderes til maksimalt et års rest-levetid. Pavillonen skal dels fungere som shelter, hvor gæster
kan have spiserum indenfor almindelig åbningstid og også som spise- og opholdsrum for overnattende gæster. Derfor
tilknyttes endvidere et shelterkøkken. Gorilla Park Svendborg har de sidste par år oplevet en øget søgning til parken
både af klatrende og ikke-klatrende. Flere og flere gæster kommer alene fordi det er et godt udgangspunkt for
oplevelser i naturen eller som en god pause eller overnatningssted på cykel- eller vandreturen.
Kontakt: Anders Ulrich, 20630322
Pionererne
Indstilling: 78.500 kr.
Spejdergruppen Pionererne har haft base i Vejstrup Ådal mellem Vejstrup og Skårup siden gruppens start i 1908.
Spejderne har en hytte, der ligger på en lille ø i åen, omkranset af en stor bøgeskov. Der er toiletbygning ved
landevejen, en bålhytte med tilhørende shelter i skoven. Området på 3 tønder land anvendes dels til lejrpladser og
spejderaktiviteter af mange forskellige spejdergrupper. Udover spejderne, bruger de lokale skoler og børnehaver,
hytten og grunden. Hytten bliver i sommerhalvåret tillige brugt som lokaler for Øster-Åby Friskoles forårs-SFO.
Området er tillige et yndet sted for vandrere og naturelskere. For at imødekomme en stigende efterspørgsel af
området, vil man nu gerne opsætte et madpakkehus i stil med dem, der er sat op andre steder langs Øhavsstien. I
forbindelse med madpakkehuset etableres en vandpost, så folk kan få en fyldt deres drikkedunke op på vejen.
Kontakt: Simon Krogh-Nielsen, 23695672

