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Der var samlet ansøgt om 3,7. millioner kroner, da LAG SØM forleden skulle uddele midler i årets 2. ud af
tre runder. Med kun godt 1,1 mio. i puljen kom bestyrelsen på arbejde, da de skulle finde frem til de
projekter, der skulle tilgodeses denne gang.
Heldigvis har vi et godt værktøj ved hånden, der hjælper os med at træffe valget, fortæller Kurt Sorknæs, der
er formand for foreningen og henviser til det projektprioriteringsværktøj, Erhvervsstyrelsen har stillet til
rådighed for de danske LAGer og som skal anvendes i forbindelse med behandlingen af alle ansøgninger. De
midler, vi deler ud i LAG SØM er EU-midler og der er krav til bl.a. gennemsigtighed og lige behandling af alle
ansøgere. Det sikrer vi selvfølgelig altid, men værktøjet understøtter dette. Selvom vi får mange gode
ansøgninger, må nogle altså sorteres fra, fastslår Kurt Sorknæs.
Oplevelser til lokale og til turister
Skal man samle stort set alle de støttede projekter under bare én overskrift, må det blive: oplevelser til lokale
og turister – for der er lidt til alle og til mange sanser. Hos Øksendrup Cider lokker de både med cider af den
bedste slags. Den der bliver brygget med forbillede fra de store cidernationer Frankrig og England. Der er
mousserende gyldne dråber på vej brygget på Østfynske æbler. Ikke nok med det, så byder det unge
musikerpar fra Øksendrup inden for til både rundvisning, smagsoplevelser og musikarrangementer. Også hos
Fiskehuset Faaborg, det gamle røgeri på havnen, vil man hellere end gerne fortælle den gode historie. De
bruger allerede i dag krudt på at formidle fortællingen om de gamle røgovne og dem vil de gerne renovere
og udvide, så sortimentet også kommer til at omfatte kødrøgvarer. Et isværk vil udover butikken også
servicere de mange sejlende turister, der hver dag i sæsonen henter varer i butikken.
Den gode historie har de også øje på i Sulkendrup. Fortællingen om den meget smukke vandmølle skal åbnes
op, informationsskilte skal guide besøgende og de skal have mulighed for at opleve møllens 100 årige
vandturbine i funktion, så man direkte kan se vandkraft blive omsat til energi. Og lige om lidt kan man tage
på oplevelse i robåde på Møllesøen. I Ollerup satser man også på den gode oplevelse. Her vil man mellem
bunkeren og gymnastikhøjskolen anlægge en japansk have - lige op ad Øhavsstien. Her passerer årligt mange
mennesker og en del gør stop ved bunkerne, nu får de en oplevelse mere med på vejen. Gymnastikhøjskolen
i Ollerup har en mangeårig forbindelse til Japan og derfor er det naturligt at anlægge en smuk japansk have.
Mange frivillige vil skyde kræfter i anlæggelsen. Der er også stor frivillighed, når det gælder arbejdet på
Korinth Kro. Foreningen bag må være verdensmestre i frivillighed, for det er en kæmpe opgave, de løfter i
genskabelse af kroen. Realdanias underværker har netop belønnet det med 825.000 og LAG SØM supplerer
med 400.000 kr.
Sidste heldige ansøger blev DanaDynamics, der får penge til udvikling af droner til søopmåling. Der er et
kæmpe potentiale i det maritime dronemarked og Danmark skal som søfartsnation være med helt fremme.
Ambitionerne er store og forventningen er da også, at der allerede i udviklingsperioden skabes 5
arbejdspladser.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 12 ansøgninger, der samlet søgte for 3,7 mio.kr. og havde projektbudgetter på 12,3
mio. kr.
Øksendrup Cider
Indstilling: 87.745 kr.
Øksendrup Cider skal brygge økologisk cider lavet af lokale østfynske æbler. Cideren bliver et rent produkt uden
tilsætning af nogen art. Æblerne presses og mosten gæres langsomt på tanke i 4-6 mdr. Derefter flaskes cideren og
flaskegærer, så der opnås en mousserende gylden cider. Fremgangsmåden er efter fransk og engelsk forbillede.
Forventningen er, at der brygges 10.000 l. årligt. Parret har arbejdet længe på at teste og skabe deres cider. De har
idéudvekslet med danske producenter og været på studiebesøg i bryggerier i fx England og Frankrig. De påpeger, at
den rene rå og mousserende cider er en efterspurgt vare. Salget skal hovedsagelig ske via lokale specialbutikker og de
fynske gourmetrestauranter – de er i dialog med både butikker og restauranter, som har vist interesse. I tilknytning til
cideriet vil de gerne lave forskellige events, som smagninger og koncerter, parret er musikere.
Kontakt: Ditte Fromseier Hockings, 51840511

Sulkendrup Mølle
Indstilling: 250.000 kr.
Sulkendrup Mølle har gennemgået en omfattende restaurering og fungerer nu som ramme for møder og overnatning
samt kulturelle arrangementer. Ansøger ønsker at udvide formidlingen af stedets natur- og kulturhistorie bl.a. ved hjælp
af informationstavler, billeder, spots m.m. Desuden vil man give besøgende bedre mulighed for at opleve møllens 100
årige vandturbine i funktion ved at åbne yderligere op for turbine og turbinekanal, så besøgende direkte kan se
vandkraften omsat til energi. Derudover ønskes stedets umiddelbare naturoplevelser udvidet bl.a. ved indkøb af
båludstyr og robåde, som besøgende kan benytte til oplevelsesture på Møllesøen. Endelig indrettes nærliggende
ejendom med B&B-lejlighed.
Kontakt: Jan Grønbæk, 29927342
DanaDynamics
Indstilling: 200.000 kr.
DanaDynamics er en fynsk maritim startup virksomhed, der udvikler en autonom drone til søopmåling. Ansøger
påpeger, at der er meget fokus på udvikling og brug af luftbåne droner, mens aktiviteterne på den maritime side stadig
er begrænset. Danmark som søfartsnation skal være med helt fremme på det maritime dronemarked. I første omgang
målrettes udvikling indenfor søopmåling til gavn for havne og rederier. Dronen kan bruges i forbindelse med opmåling,
ved havneudvidelser, til kortlægning og i arbejdet med kystsikring. Andre opgaver vil være indenfor søredning og
eftersøgning. Sejlende droner kan ligeledes bruges til miljøundersøgelser, til at måle vandgennemstrømning, lave
bundprofiler, samt kortlægge kanaler og større vandløb. Ansøger fastslår, at projektet skaber mindst 5 arbejdspladser i
udviklingsperioden og Fyn får en førende rolle indenfor autonome maritime droner og op mod 15 arbejdspladser
efterfølgende. Den Danske Maritime Fond støtter projektet med et millionbeløb.
Kontakt: Lasse Skriver Møller, 51824634
Foreningen Korinth Kro
Indstilling: 400.000 kr.
Foreningen Korinth Kro vil puste nyt liv i Korinth Kro. Man vil renovere bygningerne og gentænke kroen som et
moderne Korinth Outdoor Hostel, med cykelværksted og cykelhotel, udendørs hængekøjehus, udekøkken,
vildmarksbad, bålplads og plads til hesten på stedets eget høhotel. Korinth Outdoor Hostel vil tilbyde overnatning i
pæne, enkle værelser og udleje lokaler til fest, foreningsbrug, møder, kurser og lignende. Ansøger har tidligere fået
LAGmidler til renovering af anneks og dette arbejde er tæt på gennemført. Hele projektet er omfattende, derfor er det
opdelt i mindre delprojekter. I anden etape af forvandlingen fra forsømt kro til forsamlingssted vil man renovere
Borgersalen, som bliver mødested for lokale såvel som turister ved foredrag, fest, foreningsmøder og andre kulturelle
arrangementer. Renoveringen omfatter Borgersal med tilhørende faciliteter, facade, veranda ved salen og 12
sovepladser yderligere. Udover frivillige, inddrages også elever fra SDE i renoveringsarbejdet. Når hovedbygningen er

renoveret, er der skabt 72 sovepladser og desuden lokaler til møde- og kulturvirksomhed. Realdanias Underværker
støtter projektet med 825.000 kr.
Kontakt: Anne Kyhn, 24450898
Ollerup Delingsførere
Indstilling: 100.000 kr.
Gymnastikhøjskolen i Ollerup, elevforeningen (der er paraplyorganisation for ca. 5.000 tidligere elever) samt
Bunkersforeningen (der er en sammenslutning af lokale ildsjæle med formålet at drive et lokalt etableret museum
indrettet i en underjordisk bunker fra 2. verdenskrig) ønsker i fællesskab at skabe yderligere en aktivitet i tilknytning til
bunkersanlægget, som har mange besøgende hvert år. Bunkersmuseet er beliggende på Margueritruten i Ollerup, og
etablering af en japansk have på modsatte side af vejen vil være et aktiv for lokalområdet og betyde en styrkelse af
turismen. Siden 1931 har der været japanske elever på Gymnastikhøjskolen - næsten 250 japanske elever, og der er
samarbejdsaftaler med flere japanske skoler og universiteter. Dette medfører et stort antal japanske turister og et
netværk mellem mange lokale i området.
Kontakt: Uffe Strandby, 62241230

Fiskehuset Faaborg
Indstilling: 100.000 kr.
Fiskehuset Fåborg har til huse i Det Gamle Røgeri på havnen i Fåborg. Fiskehuset består af røgeri, fiskeudsalg og
restaurationsområde. Røgeriet er fra 1921 og røgovnene står stadig i deres originale form. Ansøger oplyser, at man i
turistsæsonen bruger megen tid på af fremvise røgeri, historien om røgeriet formidler gode oplevelser og sælger et
kulinarisk Sydfyn godt. Ansøgere overtog stedet i 2004 og bruger de gammeldags metoder for saltning og røgning –
men i dag alene til fisk. Oprindeligt har røgeriet også været anvendt til kød, det vil man gerne tilbage til, også for at
kunne tilbyde flere varer i butikken. Derudover ønskes man eget isværk, det vil servicere de mange turister – fx
sejlere, der henter fisk i butikken. Endelig etableres luge til pandekagesalg og flere siddepladser i restaurantdelen.
Kontakt: Stephen Andersen, 62610180
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