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Pressemeddelelse

LAG SØM gjorde rent bord
Bestyrelsen for LAG SØM fik noget at se til, da de torsdag aften skulle tømme årets pulje. 1,5 million var
der at gøre godt med. Og med 14 ansøgninger, der tilsammen søgte for mere end 4.3 millioner, skulle der
fintænkes.
Projekterne kan max få støtte til halvdelen af projektudgifterne og ofte får de mindre end det. Bestyrelsen
vil gerne tilgodese flest muligt og det kan betyde, at projektholdere får lidt færre midler, end de ansøgte.
Der er heldigvis masser af lyst til at udvikle på landet og udover, at vi får nye spændende aktiviteter og
skaber arbejdspladser, så skal man huske på, at projektholderne også føjer egen økonomi til. Denne gang er
de totale projektbudgetter fx på 18,4 mio. og det vidner da om investeringslyst, fastslår Kurt Sorknæs, der
er formand for LAG SØM.
Det stod hurtigt klart for bestyrelsen, at udviklingsstrategien særlige fokus på især fødevarer, oplevelse,
turisme og kultur, igen var imødekommet af projektholdere. Denne gang var der tillige flere, der også ville
samarbejdet på tværs af kommunegrænser og det er netop et af LAG SØMs 5 overordnede mål. ’Det skaber
større projekter og synergi. Det rigtige projekt, skal nå ud over rampen, der skal være en vis grad af
nytænkning i det. Og så skal det selvfølgelig passe til LAG SØM udviklingsstrategi, og meget gerne på flere
visioner og aktivitetsmål. Kan man opfylde det, er man også tæt på at komme i betragtning til støtte’,
slutter Sorknæs.

Oplevelser i weltklasse
Naturturismes blå støttepunkter i det sydfynske har fået masser af opmærksomhed landet over og er
allerede nu blevet en kæmpesucces, der har trukket masser af bookninger og dermed turister til de
arkitekttegnede shelters. Det har man også opdaget på den nordlige del af Fyn og her ser man et stort
nyhedspotentiale og mange synergieffekter i at føre de blå støttepunkter hele Fyn rundt. Udvikling Assens
er de formelle ansøgere, men bag projektet står en arbejdsgruppe bestående af Assens, Middelfart,
Nordfyns, Kerteminde og Nyborg Kommuner, de fem lokale turistorganisationer samt LAG SØM og LAG
MANK.
Også Naturturisme selv har fokus på de synergieffekter, der kan affødes af et samarbejde. Faldende
belægning i de danske havne, betyder, at vi skal have fokus på markedsføring, certificering og oplevelser i
havnenes bagland. Øhavets mange kvaliteter skal sælges. Det skal bl.a. ens signatur, stjerner, infotavler,
oplevelser og elcykler til låns sikre. På sædvanlig facon, angiver Naturturisme, at Det sydfynske øhav skal
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være kendt som Østersøens sejlerområde nr. 1. - en sejlerdestination i særklasse (Weltklasse). De får
455.000 kr. til et stort anlagt samarbejdsprojekt, hvor foreløbig LAG SØM og LAG Småøerne spæder til, men
ansøgninger er også på vej til LAGerne på Ærø og Langeland.
Også Stokkebye Vingård i Bovense og Fiskekurser.dk vil trække turister til gennem gode oplevelser.
Stokkebye Vingård får til udvikling af vinsmagningsfaciliteter og fiskekurser.dk vil lave fiskesafarier i øhavet.
Begge forventer i første omgang at skabe en halv arbejdsplads hver. Men begge tror også på, at de på sigt
bliver til hele fuldtidsstillinger.

Penge til balletten
I den lille landsby Svindinge ved Nyborg holder den lille forening Da Capo til. Det er de fynske
landdistrikters eneste balletskole. De har over 75 medlemmer, og det er mange for en landsby af Svindinges
størrelse. Og så er de ovenikøbet leveringsdygtige af elever til Den Kgl. Balletskole. De vil gerne kunne
deltage i nationale og internationale stævner på lige fod med de store balletskoler i landet. De får 50.000 til
opgradering af scene og udstyr.
Kultur har også stor betydning for det sidste projekt, der blev midler til. Skulpturparken i Ryslinge skal have
et ansigtsløft og det får de 143.000 kroner til. Der er dannet en fond, der nu gerne vil have sat skub i
udviklingen af byparken med aktiviteter, der inviterer til kreativ udfoldelse for børn og voksne.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 14 ansøgninger, der samlet søgte for mere end 4,3 mio.kr. og havde projektbudgetter
på mere end 18,4 mio. kr.
Blå Støttepunkter – Kystnære opholdspladser i Middelfart, Assens,
Nordfyns, Kerteminde og Nyborg kommuner
Indstilling: 500.000 kr.
Projektet skal ses som en videreførelse af Naturturismes Blå
Støttepunkter Fyn rundt. Der er tale om et samarbejdsprojekt, der
involverer alle kommuner i LAG MANKs område, samt Nyborg i LAG
SØMs område. Bag projektet står en arbejdsgruppe bestående af de
fem involverede kommuner, de fem lokale turistorganisationer samt
LAG SØM og LAG MANK. Ansøger fremhæver, at etablering af Blå
støttepunkter Fyn rundt – topmoderne naturpladser med
shelterfaciliteter langs kysten – åbner muligheder for at dyrke maritimt
friluftsliv og naturturisme stort set hele året.
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Pladser og faciliteter understøtter mange typer aktiviteter såsom vandring, kajaksejlads, surfing, fiskeri og
undervandsjagt, og bidrager dermed til at gøre Fyn til et område, der tiltrækker naturturister fra både ind- og udland
såvel som borgere og tilflyttere med interesse for det maritime friluftsliv. Pladserne etableres på private og offentlige
arealer i samarbejde med lodsejere, landsbyinteressenter og kommunerne. De vil bestå af shelter, muldtoiletbygning,
kajakhus, sauna m.v. Shelterne har 2-9 sovepladser. Der er søgt midler i de to fynske storLAGere og i de involverede
kommuner. Projektbudgetter er på 7,5 mio. kr. Udvikling Assens er de formelle ansøgere.
Kontakt: Udvikling Assens, Kristine Lyngbo, 23378466

Naturturisme
Indstilling: 455.000 kr.
Det Sydfynske Øhav skal være kendt af nordtyske og danske sejlere som Østersøens sejlerområde nr. 1.
Både havnenes og farvandets kvaliteter gør denne vision realistisk.
De seneste års investeringer i nye havnefaciliteter har skabt gode faciliteter i hovedparten af havnene, og det særlige
sejlerfarvand, i det beskyttede og varierede øhav, giver en os en stærk position i markedet. Øhavet kan tilbyde den
uforstyrrede simple havn på småøen til købstadens havn midt i byen Ansøger angiver, at der de seneste 10 år har
været faldende besøgstal og at de nordtyske havne opkvalificerer i øjeblikket. Projektet vil styrke og udvide
samarbejdet mellem de sydfynske havne og modne et samarbejde også med Sønderborg og Kiel. Projektet arbejder
med 3 indsatser:
 Binde Øhavsområdet sammen - velkomstcenter med information om havn, øhavet og oplevelser i baglandet
 Oplevelsesprodukter i baglandet - sejlere skal væk fra båden/havnen
 Synlighed på det tyske marked - certificering og markedsføring
Målet er, at indsatsen skal skabe over 8000 flere overnatninger i de sydfynske havne og forventeligt 5 arbejdspladser.
Projektet er et samarbejde på tværs af LAG SØM, LAG
Kontakt: Naturturisme, Nina Brandt Jacobsen, 5134 7353

Stokkebye Vingård
Indstilling: 269.952 kr.
Stokkebye Vingård ligger i Bovense og produktionen er siden opstarten i
2009 øget gradvist. Fokus har været på etablering af vinmark (økologisk),
men man er nu klar til udvikling af vin (hvidvin, mousserende hvidvin
(champagne) og portvin. Der har været salg af mindre produktioner til
fynske gourmetrestauranter, herunder Lieffroy, Falsled, Rudolf Mathis og
Sortebro Kro. Det salg ønsker man at øge, samtidig med at man vil åbne
vingården for turister og andre interesserede. Målet er at producere noget
af Danmarks bedste vin. Man ønsker at indrette et vinsmagningslokale og for
at adskille sig fra andre vingårde vil man udvikle et ’vin og kaviar’-koncept.
Ejer har en baggrund i restaurationsbranchen, er tidligere restaurantchef på
Falsled og har været kok på både Michelin restauranter i Frankrig samt i
Kongehuset.
Kontakt: Helle Johansen, 2051 7730
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Fiskekurser.dk
Indstilling: 135.874 kr.
Ansøger vil udvikle et nyt produkt: ’Fiskesafari i Det Sydfynske øhav’. Ansøger er i dag certificeret fiskeguide og vil
tilbyde turister og lokale ture til normalt ’utilgængelige’ fiskeområder. Ansøger fremhæver, at det er højt eftertragtet
blandt lystfiskere og der vil kunne leveres oplevelse i særklasse. Ansøger samarbejder i dag med en lang række
virksomheder og foreninger inden for lystfiskeri. Der er indgået aftaler konkrete aftaler om samarbejde omkring
oplevelses/overnatningspakke med flere aktører inden for fx naturturisme og hotelbranche. Båden vil kunne medtage
op til 12 passagerer
http://fiskekurser.dk/
Kontakt: Claus Eklundh Christensen, 2728 9541
Ryslinge Skulpturpark
Indstilling: 143.000 kr.
Ryslinge Skulpturpark blev indviet i 1995 og er løbende blevet udviklet. I 1996 tildeltes parken Svend Saabyes
Initiativpris. I 2010 blev fonden Ryslinge Skulpturpark dannet, da man fik overdraget jordstykket af Faaborg-Midtfyn
kommune, man købte yderligere jord til og der er tinglyst forkøbsret på nabojorden. Området rummer i dag en sø, få
stier og diverse skulpturer, men hele den store park er ikke udviklet. Ansøger ønsker at skabe en park med elementer,
der inviterer til kreativ udfoldelse for børn og voksne. Aktiviteter i samspil med natur, kunst og individ. Der skal være
markerede opholdspladser til små og større aktiviteter med plads til fx teater og koncerter. Projektet er opdelt i 4
delprojekter - hvoraf der søges til delprojekt 2 og 3 i denne ansøgning. De 2 projekter omfatter i hovedtræk stianlæg
og beplantning (særligt hjemmehørende arter - fx eg, røn, æbleroser, pil, vild æble, hassel).
Kontakt: Erik Rahn Jensen, 6082 1790
Da Capo
Indstilling: 50.000 kr.
Ansøger er en lille forening (71 medlemmer), der arbejder for at kunne tilbyde ’børn og voksne æstetiske kulturelle
fritidstilbud’. Foreningens største aktivitet er balletskolen Village Ballet, herudover er der gøglerskole og billedskole.
Ansøger fremhæver, at man gerne vil være ambassadører, som eneste balletskole i området og man vil gerne løfte
udstyrsniveauet, så man kan deltage i nationale og internationale stævner. Balletten tager ud til opvisninger og vil
gerne øge antallet.
http://www.villageballet.dk/
Kontakt: Iben Rasmussen, 28604259

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand Kurt Sorknæs, mobil: 21202656, mail: kurt@sorknaes.dk
Næstformand Erik Sønderskov, tlf. 65981450
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen, 65317277/22461490, dorthe@aof-oestfyn.dk

