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Fyn blev lidt grønnere, da LAG SØM forleden skulle uddele midler i årets 2. ud af tre runder. Biodiversitet,
pyrolyseanlæg, samvær i naturen og geologisk arv var i hvert fald nogle af de ord, bestyrelsen kunne finde
i de projekter, de valgte at indstille til tilsagn.
Det er naturligvis ikke bare, fordi de var grønne, projekterne, men fordi de scorede højest på mange
parametre, så de var svære at komme udenom, fortæller Kurt Sorknæs, der er formand for foreningen og
fortsætter, vi har en udviklingsstrategi, vi skal forfølge og det var relevant denne gang også at se på den
særligt gode idé, naturfællesskaber og kulturarv. Vi får mange gode ansøgninger, der passer flot til vores
strategi, men midlerne er ikke store og vi må hver eneste gang skuffe nogle, men vi opfordrer som regel altid
til, at man forsøger igen.
Det grønne udsyn og et bæredygtigt fokus fik en hjælpende hånd
B.I. Miljø, Naturturisme I/S samt Refsvindinge Natur- og Kulturcenter har alle det til fælles, at de tænker
grønt. Hos B.I. Miljø i Ørbæk har de i mange år beskæftiget sig med logistik og behandling af affaldsplast. De
fortæller i deres ansøgning, at særligt fødevareindustrien forbruger store mængder plast, at det ofte ikke kan
genbruges, og derfor efterlader et stort CO2-aftryk. Virksomheden har gennem de sidste år i samarbejde
med et kinesisk firma udviklet på løsninger, og de er nu klar til at etablere Danmarks første pyrolyseanlæg til
udvinding af olie fra fødevarekontamineret plast. Anlægget vil kunne omdanne op til 80% af plastmassen til
svovlfattige olieprodukter, der kan anvendes, i stedet for mere forurenende fossile brændstoffer, af fx skibe.
Også i Refsvindinge tænker de grønt. Her er det biodiversiteten, der er i fokus. I forvejen samarbejder de med
Københavns Zoo om et naturgenopretningsprojekt omkring strandtudser. Det vil de gerne sikre, at man kan
komme helt tæt på ved fx at etablere en lille bro i vådområdet. Målet er at skabe gode benyttere og
beskyttere af naturen. Lidt det samme udgangspunkt er der hos Naturturisme I/S, der vil invitere os til at
udforske og hylde den geologiske, natur- og kulturarv, som hele Det Sydfynske Øhav byder på, når der skal
skabes en Geopark i området. Et af parametrene her er netop at øge bevidstheden om de udfordringer,
verden står overfor, som fx klimaforandringer og skabe fokus på bæredygtig brug af jordens ressourcer.
Kultur sætter også aftryk
I LAG SØM er der et særligt fokus på kulturprojekter, som en af de få LAGer i landet, og foreningen får derfor
også mange ansøgninger af kulturel karakter, denne gang var ingen undtagelse. Og det er fantastisk at se,
hvordan engagerede folk tænker ud af boksen, og fx løfter helt store TV-produktioner, der skabes i samarbejde
med de allerstørste broadcastere fra typisk hovedstaden til en lille landsby på Sydvestfyn, slår Kurt Sorknæs
fast. Det gør Littlejohn Stories, der etablerer produktionsselskab i Håstrup, og derved også understøtter Film
Fyns og LAG SØMs vision om at skabe filmarbejdspladser og fastholde kompetencer på Fyn.
Tåsinge får et nyt og arkitektonisk særligt kulturcentrum, når Stakladen Sydfyn om lidt står klar til byde på
events af mange forskellige arter, lige fra koncerter til foredrag og kursusforløb, hvor vi fx kan lære om økologi
i børnehøjde eller komme på naturcamp. Ejerne af stakladen er nået langt i renoveringen, med midler fra
LAG SØM når de i mål. Kurser kan man også komme på i Frørup, når keramiker Lea Mi Engholm om lidt kan
byde inden for til keramikkurser i eget værksted. Der skal nok blive run på, de fleste har sikkert opdaget, at
keramik er det nye sort, at vi gerne vil tilbage til basic og det mere ’analoge’. Det samme gør sig gældende
for Litteraturhuset Svendborg, der for midler til at etablere bogcafé og boghandel hos Work2gether i det

gamle tinghus i Svendborg. I caféen skal man kunne gøre sine dage klogere og rarere ved litterære events,
oplæsninger og debatter – eller måske blot slappe af i selskab med andre bogelskere og nysgerrige.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 13 ansøgninger, der samlet søgte for 3 mio. kr. og havde projektbudgetter på 7 mio.
kr.
Naturturisme I/S
Indstilling: 264.000 kr.
I 2018 besluttede de fire sydfynske kommuner at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav med det mål at fremme
kendskabet til og udfolde det turistmæssige potentiale, som området besidder i kraft af dets unikke geologiske,
naturmæssige og kulturelle arv. Målet er udnævnelse som UNESCO Global Geopark. En UNESCO Geopark skal gøre
lokalbefolkningen stolte af deres region og styrke deres tilknytning til området. Nye forretningsområder, som fx
geoturisme, understøttes samtidigt med, at der er fokus på områdets geologiske arv. For at blive optaget som en
UNESCO Geopark skal området have en udviklingsplan og have fungeret som Geopark i nogle år. Første fase vil fokusere
på visualisering, herunder udvikling af en masterplan og forankring af denne.
Kontakt: Kewin Friis Kamelarczyk, 23464330
B.I. Miljø
Indstilling: 400.000 kr.
Virksomheden vil etablere Danmarks første pyrolyseanlæg til udvinding af olie fra fødevarekontamineret plast.
Anlægget vil kunne omdanne op til 80% af plastmassen til svovlfattige olieprodukter, der kan anvendes i stedet for mere
forurenende fossile brændstoffer af fx skibe. Det etablerede anlæg vil kunne genanvende op til 4000 tons plast årligt,
ud af de ca. 162.000 tons plastemballage, der hvert år smides ud i Danmark. Processen erstatter afbrænding eller deponi
og er derfor en klimavenlig, CO2-neutral løsning på fx fødevareindustriens udfordringer med store mængder plastaffald.
Teknologien er ikke ny og har været brugt mange steder i verden gennem mange år. I Danmark den dog endnu kun set
begrænset anvendelse, men vil bl.a. blive anvendt i det kommende pyrolyseanlæg i Nyborg, der skal genanvende dæk
til produktion af carbon black.
Kontakt: Lykke Iversen, 25375605
Littelejohn Stories
Indstilling: 200.000 kr.
Med afsæt i mange års erfaring og et stort netværk blandt broadcasterne ønsker Littelejohn Stories at etablere
produktionsfaciliteter til sit tv-produktionsselskab i Håstrup, så der kan hentes flere samlede tv-produktioner til Fyn.
Virksomheden påpeger, at langt størstedelen af tv-programserierne i Danmark i dag produceres af selskaber i
hovedstadsområdet, og at mange dygtige tv-folk ser sig nødsaget til at flytte til København. Ansøger producerer
forskellige former for indhold med hovedvægt på dokumentar, reportage og fakta-tv til fire store hovedkunder, der bl.a.
tæller DR og TV2. Pt. produceres i samarbejde med københavnske produktionsselskaber, fordi han ikke har egne
faciliteter.
Kontakt: Peter Stovgaard, 61694691

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter
Indstilling: 50.000 kr.
Foreningen Refsvindinge Natur- og Kulturcenter blev etableret i november 2015, og drives som et oplevelsescenter, der
har til formål at formidle viden og skabe forståelse for natur/kultur. Centret har tidligere fået midler fra LAG SØM.
Dengang var det bålhytte, klosterhave og bl.a. feltbiologisk udstyr. Denne gang gælder det centrets store naturområde
på 5000 m2, hvoraf 1500 m2 er udlagt til et genopretningsvandhul- og vådområde til strandtudser, der drives i
samarbejde med Københavns Zoo. De resterende kvadratmeter vil ansøger gerne udvikle til et aktivitetsområde, hvor
formidling af strandtudser og områdets biodiversitet kan blive lettere tilgængelig for centrets målgrupper. Man vil gerne
være med til at skabe dannelse og ny læring for brugerne, som gode benyttere og beskyttere af naturen. Projektet
bakkes op af mange, og centret er i dag er et vigtigt samlingssted for fællesskaber, der dyrker natur- og friluftsliv.

Kontakt: Lise Fenger, 40452472
Stakladen Sydfyn
Indstilling: 200.000 kr.
På Tåsinge skal en smuk staklade omdannes til et ’eventrum’. Stakladen skal danne ramme om virksomhedens egne
events, herunder firmaudflugter, foredrag og forløb som fx Økologi i børnehøjde og Lev i og af naturen. Herudover skal
man kunne leje lokalerne fx til koncerter, udstillinger, fester etc. Ansøger sigter efter at udvikle forskellige koncepter,
som skal gavne de lokale, trække forskellige målgrupper af turister til og styrke udviklingen af og kendskabet til Tåsinges
specifikke særkender, også gennem samarbejder med lokale udbydere af mad og drikke, fx Svendborgsund Bryghus og
Skiftekær Økologi.
Kontakt: Mette Sørensen, 40913006

Litteraturhuset Svendborg
Indstilling: 200.000 kr.
Litteraturhus Svendborg arbejder på flere parametre: Bogcafé, litteraturarrangementer og boghandel/boggalleri. I et
samarbejde med forfattere, kunstnere, erhvervsliv og øvrige kreative iværksættere skal projektet skabe et fællesskab
omkring bogen. Litteraturhus Svendborg bliver centrum for litterære fællesskaber for mennesker, der gerne vil blive
klogere på sig selv og verden. I caféen skal man kunne gøre sine søndage klogere og rarere ved litterære events,
oplæsninger og debatter – eller måske blot slappe af i selskab med andre bogelskere og nysgerrige. Derudover laves
forskellige større arrangementer: Mini-dagfestivaler, events i gadehøjde og på skoler/øvrige kulturmødesteder, via
bogreceptioner fra større forlag. Boghandelen er altså ikke et sted, hvor man skal kunne købe viskelæder og tusser, men
skal være et sted for formidling af oplevelser og viden om god litteratur, hvor man kan vælge mellem 100-120 titler.
Kontakt: Anna Holmgaard, 22610018
Lea Mi Engholm
Indstilling: 50.000 kr.
Keramiker Lea Mi Engholm ønsker at etablere et værksted i egne lokaler i Tårup på Østfyn, hvor hun vil have mulighed
for tilbyde keramikundervisning. Undervisningen henvender sig til alle, som er interesserede i at lære et
kunsthåndværk. Det overordnede formål med projektet er at skabe nogle gode fysiske rammer til undervisning til
afholdelse af keramikkurser. Lea Mi Engholm er uddannet fra Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde og har
derudover en femårig designuddannelse fra Designuddannelse Kolding, keramiske linje. Hun arbejder som udøvende
kunstner. På sigt er målet at kunne tilbyde aftenkurser, weekendkurser og sommerkurser. Sommerkurserne kunne fx
foregå i samarbejde med Kongshøj Strand Camping, hvor kursisterne kunne overnatte. Campingpladsen ligger knap to
km fra kursusaktiviteten. Et tilbud om weekend- og sommerkurser vil kunne styrke turismen i området.
Kontakt: Lea Mi Engholm, 60868478

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

