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Pressemeddelelse

LAG SØM tømte kassen
Bestyrelsen for LAG SØM fik måske for sidste gang mulighed for at komme rigtigt mange gode projekter i
møde med midler, da der forleden var indstillingsmøde i foreningen. 1,5 million var der at gøre godt med
i denne runde og det svarer nogenlunde til den beskæring, LAGen ved er må vej med ministerens
udmelding om godt 30% færre midler til de lokale aktionsgrupper allerede fra 2017.
’LAG SØM har været med til at skabe 30 arbejdspladser og samtidigt været den drivende kraft i op mod 40
projekter, som vi og lokalområderne mener vil forbedre levevilkårene og skabe arbejdspladser på landet’,
skrev Kurt Sorknæs, der er formand for LAG SØM forleden i et ’Synspunkt’ i avisen.
Denne gang var ingen undtagelse. Der kom 16 gode projektforslag ind til deadline, der tilsammen søgte for
4,9 mio. kroner og havde totale budgetter for næsten 3 gange så meget, nemlig 14 millioner kroner. Igen en
understregning af, at der er stor investeringslyst og vilje til at skabe udvikling i Svendborg, Nyborg og FaaborgMidtfyn kommuner. Og det er hverken embedsmænd eller politikere, der bestemmer, hvad pengene skal
bruges til, fremhæver Kurt Sorknæs og fortsætter: Det er helt almindelige borgere, foreninger og det lokale
erhvervsliv, der bestemmer. Vi kalder det ’bottum up’, fordi beslutningerne bliver taget helt derude, hvor man
ved, hvad det handler om.
Nedskæringen vil få konsekvenser for hvor mange projekter, der fremadrettet vil kunne støttes og derfor vil
rundt regnet en tredjedel færre få midler. Projekter der ellers ville have skabt arbejdspladser og bosætning
på landet. Projekter der ville være med til balancere Danmark. LAG SØM har søgt de tre kommuner om at
kompensere for det tab, vi får fra staten, ansøgningen svarer til kun 10 kroner pr. borger årligt og håbet er
naturligvis at kommunerne vil imødekomme dette, slutter Kurt Sorknæs.
Fødevarer og turisme skaber arbejdspladser på landet
Af de 16 indkomne projekter kunne halvdelen denne gang tilgodeses. Igen kunne LAG SØM konstatere, at
Fyn ER Danmarks have og at fødevarevirksomheder har fået øje på LAGens særlige fokus. Thaisen Hus har
vokseværk og Peter Thaisen har et varmt hjerte for lokalt producerede kvalitetsfødevarer og vil gerne sikre
udvikling af nye fødevarer. Virksomheden indstilles til 250.000 kr. til et automatiseret tappeanlæg, som også
brugere af Det Fynske Frugt og Grønt Køkken får glæde af. Forventningen er, at muligheden for at producere
både hurtigere og mere vil skabe betydelig øget omsætning og yderligere arbejdspladser i virksomheden.
Også på Tåsinge har man øje for udvikling af nye produkter, her gælder det i første omgang kirsebær og
udnyttelse af restprodukter, når man på Anderslyst skal til at tænke innovativt og skabe arbejdspladser lokalt.
Naturfrisk i Ørbæk er også på innovativt spor, her vil man lige om lidt kunne tilbyde økologisk øl i
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engangsfustager. Det findes ikke i dag i Danmark og forventningen er da også, at det vil øge salget og skabe
arbejdspladser i virksomheden i Ørbæk. De indstilles til at støttes med 200.000 kroner og spæder selv mere
end halvanden million til.
Meet the Locals vil gerne skabe fynske pakkerejser af høj kvalitet og tage afsæt i lokale oplevelser og inddrage
små virksomheder i LAG SØMs område. 250.000 kr. er indstillingen og med sig på sidelinjen har virksomheden
en stærk sparringspartner i Dorte Kiilerich, der om nogen kender turismebranchen indefra. Hun er som
bekendt tidligere VisitDenmark direktør og driver i dag virksomheden Countryside Break. Forventningen er
øget omsætning og skabelse af en arbejdsplads. Fynssurfskole vil både have fat i turister og lokale når de
med deres mobile surfskole vil bevæge sig rundt i det sydfynske kystområde. De indstilles til 65.000 kr. til
indkøb af udstyr. Hvor Cold Hawaii ved Klitmøller er for trænede og eksperter, appellerer de fynske kyster
bredt til surfere på alle niveauer, fremhæver ansøgerne.

Ud i naturen
At bevæge sig, at få en på opleveren, at lege og lære og det hele helst udenfor er de gennemgående temaer
for de bosætningsprojekter, der denne gang kom i betragtning til midler og fælles for dem er også, at de
forventeligt vil skabe arbejdspladser. Refsvindinge Natur- og Kulturcenter indstilles til at modtage 100.500
kr. til at udvikle centret. – fx til indkøb af feltudstyr, bålplads og sansehave. Der er indledt et samarbejde med
Kbh. Zoo og målet er, at der vil være nok aktivitet til ansættelse af leder/naturvejleder. Egebjerg Bakkers
MTB-spor skal med 200.000 kroner skabe Danmarks bedste spor med elementer, der i dag ikke findes i
Danmark. Så i fremtiden vil mange bikere helt sikkert ligge vejen forbi Skovhuggeren, som sporet hedder, og
afprøve fx den nye rockgarden. Folkene bag forestiller sig, at tilstrømningen måske også kan generere
arbejdspladser, der er i hvert fald grobund for at etablere virksomheder inden for fx teknikkurser,
cykeludlejning elle B&B. Carl Nielsen Legepark vil med Mads By i Fredericia som forbillede skabe en stor
legepark, hvor visionen er, at op mod 20.000 gæster årligt finder vej til området.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 16 ansøgninger, der samlet søgte for 4,9 mio.kr. og havde projektbudgetter på mere
end 13,7 mio. kr.
Thaisen Hus
Indstilling: 250.000 kr.
Thaisen Hus vil optimere produktionsprocesser. Man vil kunne øge husets (og øvrige fynske producenters) produktion
ved etablering af tappeanlæg. I det Fynske Frugt & Grønt køkken har man store kogekar, men tapning foregår pt.
langsommeligt og manuelt. Peter Thaisen ønsker at automatisere processen (tapning, etikettering, påsætning af låg
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mv.). Det skaber bedre udnyttelse for både Thaisen Hus og andre brugere af stedet. Thaisen Hus står for al catering på
Boltinggaard, han leverer til Heartland, Den Fynske Dyrskue m.fl. Coop har henvendt sig og Thaisen Ma’hus i Ringe er
også ’afsætningskanal’. Målsætningen er at virksomheden inden for 3 år beskæftiger 12-13 fuldtidsmedarbejdere mod
i dag 8.
Kontakt: Thaisen Hus, Peter Thaisen, 6262 4141

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter
Indstilling: 100.500 kr.
Foreningen Refsvindinge Natur- og Kulturcenter blev etableret i november 2015, og skal drive et oplevelsescenter, der
har til formål at formidle viden og skabe forståelse for natur/kultur. Huset skal rumme mange forskellige gruppe og
arrangementer som fx jægerlaug, lystfiskeraktiviteter, strikkeklub, sangforening mv. Der vil være friluftsskabende
oplevelsestilbud som fx overnatning i shelters, bålhytte, naturformidling, cykelture med støttepunkter, afmærkede
vandreruter etc. I samarbejde med KBH ZOO er et større naturgenopretningsprojekt under udarbejdelse pt. (etablering
af sammenhængende vådområder).
Kontakt: Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, Lise Fenger, 2339 4134

Foreningen Egebjerg Bakker MTB-spor
Indstilling: 200.000 kr.
Skovhuggeren – MTB-sporet i Egebjerg Bakker (Hvidkilde Gods), som blev igangsat af Naturturisme I/S og støttet af LAG
SØM er blevet en stor succes og vurderes allerede nu, at være et af de bedste spor i Danmark. Foreningen Egebjerg
Bakker som formelt driver sporet har større ambitioner. De vil udvide sporet med Danmarks største North Shore anlæg
og vildeste rockgarden samt etablere forskellige servicefaciliteter til brugere: vaskeplads for cykler, frostsikret
drikkevandspost, småreparationsområde med kompressor og elementært værktøj. Foreningen håber på, at der kan
opstår virksomheder i forbindelse med sporet og nævner eksempler som cykeludlejning, teknikkurser,
værelsesudlejning og cafévirksomhed. Igen et innovativt projekt, som nok skal sætte Fyn på MTB-landkortet.
Ambitionen er stor: at fastslå Sydfyn som et særligt mekka for sporten i Danmark.
Kontakt: Morten Eeg, 21442302

Fyns Surfskole
Indstilling: 65.000 kr.
Der skal etableres mobil surfskole med undervisning i både windsurfing, kite og SUP. Fyns Surfskole fremhæver Fyn
som et godt område for især kite- og windsurfere og nybegyndere. Hvor Cold Hawaii er for trænede og eksperter,
appellerer de fynske kyster bredt til surfere (og familier) på alle niveauer. Surf er en sport, der kan dyrkes også i
ydersæson og ansøger forventer både at tiltrække turister, men også at kunne indgå aftaler med skoler/efterskoler og
andre institutioner. Der har være positive løse samtaler med forskellige institutioner. Både kite- og windsurfing er
populære sport i DK, men SUP (Stand up Paddle) er relativt nyt. Projektet imødekommer de tanker, der er om at gøre
Sydfyn/Fyn til outdoor area nr. 1 og underbygger LAG SØM strategi om at skabe kystnære aktiviteter.
Kontakt: Anders Borg, 40272329
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Meet the Locals
Indstilling: 250.000 kr.
Der skal udvikles oplevelsespakker, herunder markedsføring og synliggørelse. Projektets grundelementer er udvikling af
kvalitetspakkede ture af 5-7 dages varighed. Turene indeholder overnatning, forplejning og oplevelser. Indholdet på de
enkelte dage skal også markedsføres og sælges som enkeltoplevelser. Turene er målrettet grupper af turister, fx
selskaber i bus og grupper af cykelturister. Den primære målgruppe er udenlandske turister, men oplevelserne skal også
kunne gennemføres for danske turister.
Kontakt: Karen Elberg, 6160 1103
Carl Nielsen Legepark
Indstilling: 350.000 kr.
Med udgangspunkt i komponisten Carl Nielsens liv og virke skal der skabes en stor udflugtslegepark, som både fortæller
historien om Carl Nielsen og appellerer til oplevelser. Projektet omfatter: Stor tematiseret legeplads, lege- og
aktivitetspladser med kunstgræs, basketkurve og mål, pitstop for løbere med udstræknings- og træningsredskaber,
friluftsscene med 400 siddepladser, forhal, 3 offentlige toiletter. Legeparken ligger i tilknytning til Skullerodsholm, hvor
der er etableret motionscenter, legepladser, mødelokaler, netcafé, squash mv. Ambitiøst projekt, der med Madsby
Legepark i Fredericia som forbillede, vil omdanne et areal på 40.000 m2 til fritids- og legepark. Bl.a. SDU ser et stort
potentiale for parken og angiver nærheden til Odense som god basis for et højt besøgstal. Målet er 20.000 årlige gæster
Kontakt: Michael Skov Hansen, 4085 3336
Naturfrisk
Indstilling: 200.000 kr.
Ansøger vil udvikle og levere en bæredygtig økologisk fadøl, som tappes på ditto engangsfustage. Ansøger hævder, at
der er en skærpet efterspørgsel på produktet også uden for Danmarks grænser. Man vil installere en fustagefylder i
virksomheden som både kan fylde engangsfustager og de traditionelle fustager. Ansøger har på markedet fundet
engangsfustager i plast som er 100 % nedbrydeligt ved forbrænding, og det modsvarer dermed bryggeriets økologiske
tilgang. Virksomheden deltager i Europas største fødevaremarked Anuga i oktober 2017 og forventer her at præsentere
engangsfustager med økologisk kvalitetsøl.
Kontakt: Malene Aaris, 5196 7075
Book a Cook
Indstilling: 150.000 kr.
Anderslyst på Tåsinge producerer kirsebær, som hovedsageligt afsættes til de lokale supermarkeder. Ansøger oplyser,
at det kun er kirsebær med stilke man sælge her. Ca. 40% af produktionen er kirsebær uden stilk, som hurtigt bliver
dårlige og derfor ikke kan afsættes her. Ansøger fremhæver, at der allerede i dag findes mange kirsebærprodukter til
det søde køkken og vil derfor udvikle nye produkter og udfordre det salte køkken.
Kontakt: Dennis Bisgaard, 2298 1505

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

