Notat 110210/ JP

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter
Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i
december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter - altså ideer til
projekter, som kan igangsættes med økonomisk støtte fra nationalpark-undersøgelsen.
Formålet med puljen er at skabe nogle konkrete resultater, som kan bidrage til en
positiv udvikling af det sydfynske område og vise, hvordan man arbejder med en
nationalpark - hvad vil der komme mere af, hvis vi bliver en nationalpark?
Dette notat informerer om baggrunden, ansøgningsproceduren, ansøgningerne og
deres indhold.

Baggrund
Nationalpark-undersøgelsen består af to delprojekter.
1. Undersøgelsesfasen: Dette er selve borgerinddragelsen og de faglige analyser.
Denne fase skal skabe beslutningsgrundlaget for at besvare spørgsmålet: Skal vi have
en nationalpark? Budgettet er på 5 mio. kr., hertil kommer 0,7 mio. kr. til en analyse
af områdets erhvervspotentialer.
2. Konkrete projekter: Projekter, der giver konkrete resultater og forbedringer.
Formålet er at vise, hvordan man arbejder med en nationalpark – hvad vil der komme
mere af, hvis vi nu bliver en nationalpark? Budget til konkrete projekter: 5,3 mio. kr..
Det samlede budget på 11 mio. kr. er finansieret med 4,55 mio. kr. fra Nordea
Fonden, 3,45 mio. kr. fra de fem deltagende kommuner, 0,3 mio. kr. fra Friluftsrådets
Tips- og Lottomidler og 2,7 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum.
Fire projekter har tidligere modtaget støtte. Det er følgende:
1. 110.000 kr. til forundersøgelse af naturudvikling af Helnæs Made. Projektet
koordineres af Skov- og Naturstyrelsen.
2. 400.000 kr. til Egebjerg Mølle som formidlings- og aktivitetscenter.
3. 33.000 kr. til bogudgivelse, Øhavsfortælling. Forlaget Klin forventer at udgive
bogen i marts 2010.
4. 950.000 kr. til formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav. Arbejdet forventes
i løbet af første halvdel af 2010 blandt andet at resultere i konkrete
formidlingstiltag, som skal skabe samarbejde og konkrete resultater i området.

En egentlig ansøgningsrunde
Styregruppen besluttede på sit møde 9. december 2009, at en uddeling af yderligere
midler skulle afvente en egentlig ansøgningsrunde.
Sekretariatet har offentliggjort/annonceret med støttemuligheden, herunder puljens
størrelse på 3 mio. kr., i nationalparkundersøgelsens nyhedsbrev nr. 11 og 12.
desuden er kriterier og et ansøgningsskema publiceret under et nyt menupunkt på
www.nationalparksydfyn.dk, i en pressemeddelelse til de to regionale dagblade og de
syv ugeaviser samt TV2 Fyn og Radio Fyn samt via de kommunale fællesannoncer i
ugeaviserne 5. eller 12. januar.

Kriterier for at få støtte til et projekt
Styregruppen valgte at udmelde følgende kriterier for ansøgningerne:
1. Projekterne skal være i overensstemmelse med nationalparklovens fire hoved1

formål. De skal altså bidrage til at bevare/udvikle naturen, kulturhistorien, friluftslivet
eller erhvervslivet/bosætningen i området. Det tilrådes at læse loven grundigt, inden
der ansøges.
2. Projektets aktiviteter skal foregå inden for undersøgelsesområdet.
3. Projektbeskrivelsen skal være meget konkret og projektet skal kunne starte i 2010
4. Hvis projektet involverer aktiviteter på anden persons ejendom eller offentlige
områder, skal tilsagn om frivillig medvirken være indhentet forud for ansøgningen til
nationalpark-undersøgelsen.
5. Ansøgningen skal indeholde et realistisk budget og en finansieringsplan, herunder
redegørelse for eventuelle bidrag fra andre sider samt det beløb, som nationalparkundersøgelsen ansøges om. Ansøgeren kan ikke forvente fuld finansiering.
6. Ansøgeren kan ikke forvente økonomisk eller administrativ hjælp til udvikling eller
beskrivelse af et projekt.
7. Der kan ikke ydes støtte til enkelte virksomheder eller projekter, som er målrettet
enkelte virksomheder og derfor kan opfattes som konkurrenceforvridende.
8. Et eventuelt tilskud udbetales først, når projektet er afsluttet.
9. Ansøgningsfrist: 1. februar 2010.

Beslutningsgang
Styregruppen laver en indstilling om hvilke projekter der skal støttes.
Nordea Fonden skal godkende alle projekter, før en eventuel støtte kan udbetales.
Vi har meddelt alle ansøgere, at de kan forvente svar efter styregruppens møde 17.
april.

67 ansøgninger
Sekretariatet havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 67 ansøgninger. Den ansøgte sum
andrager cirka 20 mio. kr.
Ansøgningerne er herunder delt op i de fire nationalpark-kategorier natur, kulturhistorie,
friluftsliv og erhvervsliv.
To beløb nævnes: Det første er det ansøgte beløb, det andet projektets totale omkostninger.

NATUR

1 Anskaffelse af fjernstyret slagleplæneklipper/Birkholm
Ansøger: Birkholm Beboerforening 239.000/239.000
Til sikring af Birkholms diger ønskes anskaffet en terrængående plæneklipper, som anvendes til
bevaring af digernes skærmende græsdække.
2 Genskabe overdrev/bedre formidling Tryggelev Nor/Langeland
Ansøger: Fugleværnsfonden 116.250/116.250
Projekt Overdrev: Vi ønsker at genskabe et overdrevsareal i den sydlige del af Tryggelev Nor til
glæde for den rødryggede tornskade og en varieret overdrevsflora.
Formidlingsprojekt: Vi ønsker at forbedre vores formidling til reservatets mange besøgende
gennem udskiftning af tre plancher i vores minimuseum ved P-pladsen midt i Tryggelev Nor.
3 Sofielund - en bynær rekreativ skov ved Svendborg
Ansøger: Foreningen Sofielunds Fremme 1.000.000/2.640.000
Med ”Vision Sofielund” har Sydfyn mulighed for at få bynær skov med rekreative værdier.
Visionen giver mulighed for at aflevere en grøn arv. Jo mere vi er vant til at færdes i naturen, jo
gladere bliver de fleste af os for naturen. Skoven bruges til fordybelse og eftertanke. Derfor er sti
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forbindelserne også udformet sådan, at selvom flere bruger skoven samtidig, så vil oplevelse af
at være ”alene” være til stede. Skovprojektet kan tilsluttes Øhavsstien.
4 Prioriteringsværktøj til klimasikret forvaltning af strandeng for hele Øhavet
Ansøger: Alectia A/S, Viby J 385.000/454.000
Strandengs udbredelse trues af kommende vandstandsstigninger. Projektet leverer en indsatsplan
for at bevare og udbrede naturtypen strandeng, et formidlingsstærkt opdateret biotopkort over
undersøgelsesområdet og en vurdering af nuværende og fremtidig oversvømmelsesrisiko.
5 Natur- og kulturoplevelser omkring Bagenkop/Langeland
Ansøger: Langeland Kommune 250.000/360.000
Ideen bag projektet er at udbygge og etablere muligheder for oplevelser af natur (og kultur)
indenfor behagelig gåafstand til Bagenkop by. Dels ved at få etableret nye og bedre faciliteter på
Fredsbjerg, som desuden skal plejes. Dels ved at etablere et fugleskjul med udsigt over Søgård
sø. Dels ved udarbejdelse af en Natur og Kultur folder for disse og Bagenkop by.
6 Naturnær arealudnyttelse ved Voderup Klint/Ærø
Ansøger: Maja og Niels Ørum-Nielsen 127.394/228.097
Projektet fokuserer på den videre udvikling af naturnær arealudnyttelse ved Voderup Klint og i
dens bagland. Indsatsen er samlet om Voderup landsby, herunder gården Vesteraas. At inspirere
og oplyse igennem en formidling af tiltagene indgår også i dette projekt. Projektet blev
påbegyndt i december 2009 og afrundes i efteråret 2010.
7 Bihoteller i Pejrup - fokus på Danmarks bestøvende insekter
Ansøger: Maria og Jørgen Gram-Jensen 79.350/103.850
Projektet hovedformål er at sætte fokus på vores bestøvere. Gennem forbedring af livsvilkår for
vildtlevende bier i lokalområdet og forbedring af bestøvningen vil vi medvirke til opretholdelsen
af plantediversiteten i vor natur. Vores formidlingsaktiviteter vil udbrede viden om beskyttelsen
af de bestøvende insekter, også i landbrugsområder.
8 Reintroduktion af sort egern/Langeland
Ansøger: Danmarks Naturfredningsforening 200.000/650.000
Danmarks Naturfredningsforening ønsker at genudsætte egern (Scirius vulgaris) på Langeland.
På Fyn findes en særlig (formodentlig oprindelig dansk) sort egernvariant, som er i fare for at
blive blandet med de ekspanderende røde egern. Ved at udsætte sorte egern på Langeland, som
ingen egern har, vil man kunne beskytte dem mod denne opblanding. De egern, der sættes ud,
skal forudgående DNA-testes.

KULTURHISTORIE

9 Opretning stengærder Horne Mølle Å/Faaborg
Ansøger: Niels Erik Jervelund 500.000/585.000
Stengærder i Horne Mølle Å nedstrøms vandmøllen Grubbe Mølle sættes om, således at denne
del af vandmølleanlægget kan bevares for eftertiden. Det drejer sig om er en strækning på 2 x
150 meter. Den praktiske del af projektet forventet udført af entreprenør Uffe Hansen, Millinge
Maskinstation A/S, som tidligere har arbejdet med restaureringsarbejde ved vandmøllen.
Projektet gennemføres i dialog med Kulturarvsstyrelsen v/ souchef Birthe Skov, FaaborgMidtfyn Kommune v/ Svend Petersen.
Der arbejdes løbende på bevarelse af vind- og vandmøllen på Grubbe Mølle. Vindmøllen blev
senest restaureret med nye vinger i 2006, vandmøllebygningen er gennemgribende restaureret i
2009.
10 Renovering skorsten Hou Mejeri/Langeland
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Ansøger: Thorbjørn B. Madsen 50.000/75.000
Renovering af fabriksskorsten på Hou gamle mejeri i Lohals. Projektet er en del af et større
renoveringsprojekt med henblik på at skabe et kunstnerisk mødested og pulserende aktiv i Lohals
by.
11 Lindelse Mølle åbnes/formidles/Langeland
Ansøger: Simon Greve 450.000/550.000
Lindelse Mølle er en hollandsk vindmølle fra 1828 og er med sin beliggenhed på Møllebanken
flot hævet i landskabet og kan ses viden om. Mølle og møllegård er fredet. Møllen er sidste år
overtaget af ansøger og dennes hustru Jette Lorenzen. Udover at vi privat bor i den gamle
møllegård, så er det vor beslutning at Lindelse Mølle skal åbnes for offentligheden i 2010.
Møllen vil være åben for alle og vi fremviser møllen samt fortælle om livet som møller.
Møllen er intakt med hensyn til kværne, sigter, drivhjul mv. Det der mangler for at møllen kan
bringes i drift igen med vinger der drejer og kværne, der maler korn mv. er påsætning af sejl på
vingerne, så de kan komme i drift, reparation af aksel mv. for at får overført vindkraften til selve
møllens kværne og indretning af rum i møllen til udstilling mv. samt med mulighed for at holde
foredrag for turister, skoleklasser mv. evt. i samarbejde med f.eks. Skovsgaard.
12 Renovering af Vitsø Pumpemølle - etape 2/Ærø
Ansøger: Søby Møllefond 1.095.228/1.095.228
Målsætningen for Vitsø Mølle er at istandsætte den til fuld funktionsklar, så den kan indgå i hele
naturprojektet omkring Vitsø Nor. Dette skal være til gavn for besøgende, så man har mulighed
for at se, hvordan en pumpemølle opført i 1838 fungerede. Møllen er den sidste pumpemølle i
Danmark opført med Archimedes snegle.
13 Bystævneplads i Svanninge tilbage på landkortet/Faaborg-Midtfyn
Ansøger: Ad hoc gruppe/Lokalrådet for Faldsled mv. 650.000/827.500
Bystævne pladsen i Svanninge måtte i 2009 vige for en skolevejsplan, der ikke var tænkt
sammen med de lokale kulturelle værdier, derfor har vi i gruppen sat som mål at lave et sted der
synliggør bystævnet og dets betydning for kultur og historie igennem tiderne til gavn for alle og
specielt som service for turister.

FRILUFT

14 Down Under, skulpturer på havbunden ved Bagenkop/Langeland
Ansøger: Birgitte Petersen/Poul Bjørnestad 150.000/300.000
Down Under er en samling skulpturer, en skulpturpark, som placeres på havbunden på 2-3
meters dybde. Ansøgerne er begge dykkere, og livet i vandet har for begge været en inspirationskilde, den ene laver lerskulpturer inspireret af sine oplevelser, og den tager billeder og video af
undervandslivet. Ideen er at skabe et ”undervandsmuseum”, det eneste af sin art i Danmark. Det
skal placeres et sted, hvor der i forvejen kommer mennesker, og hvor det ikke vil forstyrre det
eksisterende dyreliv og områdets brugere, herunder fiskere. Det ideelle sted er den sydlige del af
Bagenkop havn, hvor der er en beskyttet bugt med forholdsvis lavt vand, og hvor brugeren kan
færdes sikkert. Her kan samtidig laves et hyggeligt opholdsområde, hvor de besøgende kan spise
deres mad/grille, og samtidig se ud over havet, parken og den smukke solnedgang.
15 Støtte til erhvervelse af ny Øhavsbåd/Svendborg
Ansøger: Maritimt Center Danmark 255.000/263.000
Maritimt Center har gennem længere tid haft et ønske om at erhverve et mindre sejl- og motordreven fartøj som er nem at sejle, kun kræver almindelig vedligeholdelse, har lav dybgang og
som kan tage 10-12 passagerer. Båden skal nemt kunne transporteres over land så den kan bruges
i hele nationalparken. Med båden giver vi unge en introduktion til det at sejle og den kan
benyttes i formidlingen af de maritime kulturværdier i området. Den åbner mulighed for en ny
type at sejlads, hvor turister og lokale kan komme ud og sejle og opleve naturen fra søsiden.
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16 Restaurering af natmotorbåden Kaia fra 1923/Svendborg
Ansøger: Maritimt Center Danmark 116.750/576.750
Maritimt Center erhvervede i 2008 den gamle natmotorbåd ”Kaia” fra 1923 der fungerede ved
færgeoverfarten mellem Svendborg og Taasinge. Med restaureringen af båden viderefører vi
projektet med ”jolleværftet” ved Maritimt Center. Jolleværftet er en god formidlingsplatform når
vi fortæller om de gamle maritime håndværk og om livet i Øhavet dengang. Når Kaia er
restaureret vil den blive et aktiv for mange foreninger i byen. Båden bliver godkendt til sejlads
med 12 passagerer og vil kunne benyttes til eksempelvis skoletjeneste, som følgebåd og til
havnerundfart.
Vi har et ønske om at installere to elmotorer i båden. En sådan motorinstallation er på én gang
driftssikker, nem at betjene og den hverken støjer, oser eller spilder olie. En sidegevinst vil være
den omtale vi vil få af de nye elmotorer. Flere firmaer i Svendborg arbejder i øjeblikket på at
udvikle og videreudvikle elmotorer til både. Vi søger endvidere midler til at renoverer ruffet på
båden der er i dårlig stand.
17 Bosætningssejlads med Mjølner/Svendborg
Ansøger: Maritimt Center Danmark 66.800/73.800
Vi vil benytte parketskibet Mjølner til en række ”bosætningssejladser”, hvor vi inviterer
potentielle nye øboer på en dagtur til enten Strynø, Avernakø, Lyø eller Drejø. Formålet er at øge
opmærksomheden om småøerne som gode bosteder og at få flere, gerne yngre og erhvervsaktive
mennesker til at flytte til småøerne.
18 Natur-dokumentarfilm om Det Sydfynske Øhav - De bøgelyse øer (vedlagt DVD)
Ansøger: Kragekær Film v/Martin Ramsgaard 655.000/655.000
I en ambitiøs naturfilm beskrives Det Sydfynske Øhavs egenart, flora og fauna, hvor årets gang
bliver den gennemgående fortælletråd. Vi skal helt tæt på de dyr, fugle, fisk og planter, der er
karakteristiske for øhavet. Samtidig beskrives samspillet mellem mennesker og natur i området
fra stenalderen til i dag. Filmen skal vise Øhavets perler og unikke små hjørner, så man får
indtryk af de fantastiske naturkvaliteter. Filmen optages i HD med nogle af landets bedste
fotografer og lydteknikere. Varighed 40 min. Udsendes på DVD december 2010, sendes i 4
afsnit på 12 minutter på TV2 Fyn.
19 Dokumentarfilm om postbåden "Hjortø"
Ansøger: Foreningen Postbåden "Hjortøs" venner 110.000/270.000
Produktion af en dokumentarfilm om post- og passagerbåden ”Hjortø”. Formålet er at fortælle et
stykke sydfynsk kulturhistorie om livet på småøerne med post- og passagerbåden som det
levende omdrejningspunkt.
20 Ø-portrætter - et dokumentarisk formidlingsprojekt/småøerne (udstilling)
Ansøger: Hanne A. Jeppesen/Enok Holsegaard 60.000/90.000
De portrætterede bor på øer i Det Sydfynske Øhav, hvor de har særlig tilknytning til naturen i
kraft af deres erhverv eller interesse. Portrætterne i foto + lyd/tekst tegner et billede af, hvad der
er væsentligt for mennesker, der lever i tæt forhold til naturen på de sydfynske øer.
21 Svendborgkortet - besøgssteder/undervisningsmateriale/Svendborg
Ansøger: Lasse Ussing/David Teglbjærg/Lars Hillerup 70.280/70.280
Svendborgkortet er en del af Operation Inspiration, der har til formål at styrke natur/
teknikundervisningen i Svendborg Kommune. Den del der søges penge til, er Svendborgkortet.
Ansøgningen går konkret på penge til transport, materialer og aflønning af en række mennesker,
som skal varetage arbejdet med at finde/opsøge, indsamle viden om og beskrive egnede
besøgssteder i Svendborg Kommune. Besøgssteder skal her forstås som både naturområder,
bygninger, institutioner, virksomheder og alt andet, man som underviser med fordel kan besøge
og bruge i sin natur/teknikundervisning. Hvert enkelt besøgssted skal beskrives mht.
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beliggenhed, transport til stedet, evt. kontaktperson på stedet, egnede aktiviteter/undersøgelser og
anvendelsen af disse i et undervisningsforløb mm. Beskrivelserne skal dels være at finde i trykt
form og dels lægges i en konference tilgængelig for alle lærere i Svendborg Kommune.
Målgruppen er den lange række af undervisere i natur/teknik, som har behov for hjælp til både
planlægning af undervisningsforløb og årsplan og gennemførelse af den konkrete undervisning.
22 Oplevelser med Betta Dan (tidl. øvelsesfartøj Kogtved)/Svendborg
Ansøger: Søren Vind 118.500/237.000
Ved hjælp det tidligere øvelsesfartøj fra Kogtved Søfartsskole tilbydes en række oplevelses
muligheder i nationalparken:
- Ø-hop. Sejlads fra ø til ø med guidet vandring med fortælling om natur- og kulturhistorie rundt
på øerne.
- Marinbiologisk ekskursions tilbud til specialskole-, efterskole - og gymnasieklasser.
- Moderskib for havkajakker på tur i Øhavet i samarbejde med Havkajak center Marstal.
- Moderskib for smakkejoller på tur i Øhavet i samarbejde med Smakkecenter Strynø.
- Repræsentationsformål for styregruppen i sommeren 2010.
23 Seminar - borgerinddragelse i nationalparken/familier
Ansøger: Jakob Haahr 86.000/106.000
Projektets titel: Familiefriluftsliv, borgerinddragelse og nationalpark - Begrænsninger og muligheder for friluftsliv i en kommende nationalpark.
Formålet med dette projekt er at inddrage familien og familiefriluftslivet i nationalparkprocessen,
og derved lade grupper ytrer sig, der normalt ikke er så aktive i debatten.
Der afholdes et turseminar over en weekend for familier, der har interesser i nationalparkprocessen og som er bosiddende i nationalparkområdet. Seminariet er udtryk for en borgerinddragelsesdialog og skal udmunde i et slutdokument der sendes til politikerne. Det er vores
hensigt at arbejde med borgerinddragelse, landskab og friluftsliv kontekstuelt. Tanken er at vi
ved at arbejde med borgerinddragelse i landskabet kan skabe rammer og rum for natur- og
friluftsoplevelser, der igen kan danne basis for gensidig videns- og erfaringsudveksling,
meningstilkendegivelser og diskussioner. Den konkrete tilgang giver desuden mulighed for at
børn og unge kan blande sig i processen. Det er ligeledes et mål at høste erfaringer med
borgerinddragelse, herunder specifikt: Hvordan inddrager man børn, unge og familier i planlægningsprocesser? Projektet skal udmunde i et slutdokument der sendes til styringsgruppen.
Projektmaterialet skal indgå i ph.d - projekt, der omhandler begrænsninger og muligheder for
friluftsliv. Projektet udføres i foråret 2010.
24 Livet i og omkring Øhavet (bog)
Ansøger: Michael Larsen 152.218/152.218
”Det Sydfynske Øhav - livet i og omkring øhavet” vil i ord og akvareller forsøge at give et
udtømmende billede af naturen, kulturen, kulturhistorien, livet og fremtidsmulighederne i en
kommende nationalpark og samtidig stimulere interessen for og udbrede kendskabet til området.
25 Vild (med) Mad fra Øhavet (programserie, bog, dvd)
Ansøger: Anne-Line Ussing 73.950/158.200
”Vild (med) Mad fra Det Sydfynske Øhav” er en kort programserie hvor der laves retter i Nyt
Nordisk Køkken-stil baseret på de råvarer der gror vildt i naturen samt produceres i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at markedsføre områdets unikke (livs)kvaliteter med fokus på den
rene, vilde natur og Slow Food fødevareproduktionen.
26 Naturformidling/pleje/fælles identitet/Skarø
Ansøger: Skarø Jagt og naturpleje forening 90.000/158.000
Skarø har reelt kun en turist attraktion ”Naturen”, den vil vi gerne sætte fokus på, gennem en
indirekte formidling. Samtidig vil vi samle øens beboere i en fælles identitet som alle kan være
med til, ”Øens fugle”. Fugle er en betydelig del af vores naturrigdom, og der er en stor interesse
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på øen for fugle, eks vores sjældne ugler og andre fugle. De fleste vil opfatte fugle som noget
smukt og på flere måder positivt. Derfor ser vi det som en god indfalds vinkel til at lave en
overordnet branding af Skarø.
27 Øriget - en virtuel informationsmodel for Det Sydfynske Øhav
Ansøger: Mogens Riis Laubjerg/Mai-Britt Schultz 650.000/650.000
Udvikling af en 3D model af området, implanteret i en internet baseret portal, hvorfra øhavet
åbner sig med en mangfoldighed af muligheder, for såvel fastboende som turister. Det skal ske i
samarbejde med museer, turistforeninger, forretningsdrivende, kommuner - som under SUS
samarbejdet kan skabe et fælles fundament.
28 Interaktiv formidlingsguide for et område/Faaborg (portal)
Ansøger: Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn 250.000/250.000
Udarbejdelse af interaktiv formidlingsguide for et område omkring Faaborg, som anvender
informationssamfundets kendte teknologier som ”smartsphoneteknologi”. Guidens formål er:
- at kunne give ”straks information og formidling af viden” om lokaliteten når man er på
stedet her og nu og på flere niveauer vha tekst, foto/video og lyd.
- at kunne orientere sig og ”finde vej” til interessante lokaliteter i området
- at synliggøre erhvervslivet i området, såsom indkøbsmuligheder, overnatning, fortæring
osv.
- at formidle praktiske oplysninger, såsom transportmuligheder osv.
Guiden giver brugeren mulighed for at planlægge på flere niveauer med en fortløbende
detaljeringsgrad - fra spontanitet på stedet til den detaljerede planlægning hjemmefra.
29 Jagtportal: Publikum kan "skyde" fugle/Strynø
Ansøger: Den selvejende institution Øhavets Smakkecenter 130.900/130.900
Projektet drejer sig om ”Hands-on” formidling i Smakkecenterets Udstilling.
Øhavets Smakkecenter har en udstilling man ønsker at gøre mere spændende og
Inddragende. Vi ønsker at formidle Øhavets fugle og jagten i det Sydfynske Øhav
gennem en jagtportal, hvor vores gæster kan ”skyde” sig til information. Gæsterne får
en kort informationssekvens igennem høreværn, når de med en lyskilde skyder
fuglene i udstillingen.
30 Ny aktivitet "Øhavets folk" på Øhavets Smakkecenter/Strynø (udstilling)
Ansøger: Den selvejende institution Øhavets Smakkecenter 55.000/62.000
Øhavets Smakkecenter ønsker flere aktive elementer i sin tre år gamle udstilling. ”Øhavets Folk”
bliver således en ny aktivitet hvor en række beboere fra de otte, mindre beboede øer præsenteres
på udstillingen i form af en præsentation i Flash-format med stillbilleder og lyd. De fortæller om,
hvorfor man bor på en ø og hvilke værdier det indebærer.
31 Bålhus ved Øhavets Smakkecenter/Strynø
Ansøger: Den selvejende institution Øhavets Smakkecenter 59.000/172.500
Den selvejende institution Øhavets Smakkecenter ansøger om støtte til et bålhus. De oplever en
kraftigt voksende interesse for havkajakroning som stiller nye krav til faciliteter. Bålhuset indrettes
utraditionelt til både overnatning og information. Huset målgruppe er også lystsejlere fra havnen,
den almene gæst på øen samt lokale beboere.
32 Formidling om vandring og vandrere/Ærø
Ansøger: Walk With Nature 34.000/57.000
I foråret 2010 går Walk With Nature (WWN) i luften. WWN tilbyder alsidige temavandreture af
på Ærø. Markedsføringen foregår via brochurer, messer, egen hjemmeside med videomodul og
mund-til-mund. ”Vandrehistorierne” skrives med indholdsmæssig baggrund i turene, og med
faglig baggrund i journalistik og kommunikation.
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33 Fiskeguideprojekt i Det Sydfynske Øhav
Ansøger: Claus Eklundh Christensen 454.200/454.200
Projektet skal undersøge muligheder, behov, udvikle netværk samt planlægge og gennemføre
koncepttilpassede guidede sportfisketure for enkelt personer eller grupper i Det Sydfynske Øhav.
Projektet ”brander” nationalparken ”Det Sydfynske Øhav” på unikke naturoplevelser i et unikt
natur- og kulturlandskab/miljø.
34 Bog om J. Ring Andersens Skibsværft (dansk/tysk)/Svendborg
Ansøger: Svendborg Museum 12.500/112.500
Projektets titel: Udgivelse af dansk/tysk bogværk om J. Ring Andersens værft i Svendborg 18672009. Svendborg Museum ønsker at udgive et stort dansk/tysk bogværk om J. Ring Andersens
værft i Svendborg, 1867-2009 og værftets 196 skibe. Bogen vil dokumentere de maritime
traditioner indenfor søfart og træskibsbygning i Det Sydfynske Øhav.
35 Guide til Sydfyn og Øhavet (bog)
Ansøger: Poul Henrik Harritz 25.000/40.000
Der søges om støtte til en bogudgivelse med titlen ”Guide til Sydfyn og Øhavet”. Guiden
påtænkes at omhandle det område der pt. forventes at blive omfattet af en eventuelt kommende
nationalpark.
Guiden vil beskrive de unikke og særlige værdier indenfor dette områdes grænser. Det gælder
friluftsmæssige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier, sådan som de er omtalt og beskrevet
i de faglige rapporter, der er udarbejdet i sekretariatet for nationalpark-undersøgelsen.
36 Lejrskoleprojekt i hele Øhavet
Ansøger: Naturturisme plus div. aktører Øhavet rundt 900.000/1.700.000
Den overordnede idé er at bruge områdets kvaliteter indenfor natur, kultur og friluftsliv til at
tiltrække flere lejrskoler til området. Et væsentligt aktiv er desuden områdets store udbud af
relevante aktører, som eksempelvis naturvejledere, naturskoler, museer mv. Koncentrationen af
disse udbydere er større i Det Sydfynske Øhav end de fleste andre steder i landet.
Ifølge handlingsplanen for Naturturisme I/S er det et mål at udvikle Det Sydfynske Øhav som en ny
lejrskoledestination.
Langsigtede mål:
- Det Sydfynske Øhav er en kendt og attraktiv lejrskoledestination.
- lejrskoletemaet har genereret en erhvervsudvikling i området - direkte og indirekte.
- de lokale skoler og institutioner har fået et bredere og bedre udvalg af undervisningstilbud som
knytter sig til områdets natur og historie.
- der er skabt nye aktiviteter og muligheder for børnefamilier - lokale såvel som turister.
37 Fiskeskole, indkøb af grejer på Trente Mølle/Faaborg-Midtfyn
Ansøger: Trente Mølle 30.000/30.000
Trente Mølle Natur-, miljø- og lokal agenda 21 ansøger om midler til indkøb af fiskegrejer til
udvikling af formidling, kurser og undervisningstiltag om lystfiskeri og marin biologi i
Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Temaet for projektet vil være at lancere lystfiskeri i Øhavet
som frilufts- og familieaktivitet, der kan katalysere aktive oplevelser og indsigt i Nationalparkens
marine natur.
38 Book en shelter - netværk langs Øhavsstien fra Faaborg til Svendborg
Ansøger: Trente Mølle 272.140-816.420/287.140-831.420
Videreførsel af Trente Mølle booking projekt med opbygning og udvikling af primitive overnatningspladser i øhavet. Ansøgningen omhandler indkøb af 4-12 shelters til etablering af et
shelter netværk med tilkobling af hjemmesideservice og internetbaseret booking system.
Shelterne skal supplere det eksisterende primitive overnatnings pladser med henblik på at skabe
et samlet system opstilles langs øhavsstien fra Fåborg til Svendborg hvor vandrere, kajakfolk,
ridefolk og familier kan sikre sig en overnatning på deres øhavstur.
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39 Sti øen rundt primært langs kysten/Strynø
Ansøger: Torben Skræp 150.000/600.000/150.000/600.000
Ansøger vil etablere et stisystem på Strynø, primært langs kysten. Og vil sørge for at retablere
eksisterende stiforløb, der lider under manglende vedligeholdelse. Ansøger har en god dialog
med berørte lodsejere og anser det for sandsynligt, i modsætning til tidligere forsøg, at lodsejere
vil lade stiforløb gå over deres jorder. Ansøger vil primært stå for den praktiske gennemførelse af
arbejdet.
40 Sydfynske cykelruter for alle - korte, lange, udfordrende, sjove og lærende/hele Øhavet
Ansøger: Turistforeningen for Sydfyn 350.000/875.000
Sydfyns Turistbureau vil gennem et ”brugerdrevet” cykelprojekt udvikle et innovativt og
dynamisk informationsmateriale i både materiel og digital form ved en trykt folder, et
internetbaseret planlægningsværktøj og elektroniske formidlingsmuligheder ude i landskabet.
Projektet skal indsamle ønsker og viden og gennem de let tilgængelige produkter tilbyde
oplevelser til flere forskellige brugergrupper på én gang. Gennem projektet udvikles og testes de
digitale produkter, som efterfølgende kan implementeres helt eller delvist i de andre
nationalparkkommuner.
41 Seks kajakker til udlejning/V. Skerninge
Ansøger: Karsten Hauser og Lajla Kristiansen ?/71.850
Vi har en lille naturlejrplads tæt ved strand og øhavs sti. Gennem de sidste år har vi oplevet et
øget besøg af kajakroere, vandrere, og som altid cyklister. Den relation som vores lejr har til
kysten og øhavet vil vi gerne forstærke. Derfor skal det være muligt at leje kajakker. Besøgende
kan derved på en naturvenlig måde komme til at opleve områdets særegenhed. Vi tænker os at
netværke med andre aktører for at kombinere oplevelsesrundture i regionen. Vi søger her tilskud
til at anskaffe de første kajakker.
42 Ridestier/Nordlangeland
Ansøger: Initiativgruppen for etablering af ridestier Nordlangeland 250.000/250.000
Initiativgruppen består p.t. af 14 ride-interesserede og en koordinator. Gruppen har undersøgt
mulighederne for og udarbejdet et foreløbigt forslag til linieføring af stierne og har holdt møde
med Heidi Nissen fra Naturturisme. Gruppen arbejder for at skabe attraktive ridemuligheder i
naturen for bosiddende, for bosættere og for turister.
43 Skolesti Skovsbo-Rantzausminde Skole
Ansøger: Skovgårdens Landbrug & Maskinstation 2.100.000/2.500.000
Etablering af skolesti fra Skovsbo direkte til Rantzausminde Skole hen over Skovgårdens jorder,
cirka 1,2 kilometer.
44 Handicapvenlig sti ved Skovsgaard/Langeland
Ansøger: Danmarks Naturfond 200.000/200.000
For at gøre endnu mere for at fremme offentlighedens adgang vil Danmarks Naturfond gerne
omlægge en sti i Konabbe Skov øst for gården, så den bliver tilgængelig for kørestolsbrugere,
gangbesværede og barnevognsfamilier. Stien vil være på 1-1½ km. og vil gå gennem gammel
skov, ung skov, langs eng, over en lille skovsump og forbi et af vores fortidsminder - en skibssætning sandsynligvis fra vikingetiden. Dele af stien vil følge den eksisterende skovvej.
Undervejs på stien vil det være nødvendigt at etablere en mindre bro på 4 meter samt 2 gangbroer gennem skovsumpen på hhv. 13 og 14 meter. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med
Dansk Handicapforbund, der har været rådgivende i forbindelse med ønsker og behov.
45 Etablering af 3. og sidste del af fritidspark i Tullebølle/Langeland
Ansøger: Tranekær Tullebølle Fritidspark 677.000/1.354.000
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Fritidsparkens formål er anlæg og drift af Fritidsparken til glæde og gavn for borgere i området
til anvendelse for idræt og andre kulturelle fritidsaktiviteter. I øvrigt henvises til vor hjemmeside
www.fritidsparken.dk.
46 Forbedringer på havnen for fastboende og turister i Lohals/Langeland
Ansøger: Lohals Havn 120.000/175.000
Projektets titel: Forbedringer af samspillet mellem naturen, erhvervslivet og kultur omkring
Lohals Havn til gavn for turister og fastboende.
Lohals Havn er en privat havn, men har netop i denne måned indgået et tættere samarbejde med
Langeland Kommune, for at forbedre havnens økonomi. For at komme godt fra start vil
bestyrelsen gerne iværksætte et projekt, som kan starte en positiv udvikling og et fællesskab for
brugere af havnen. Indenfor de seneste fem år er der blevet bygget et kulturhus ”Banjen” på
havnen. Der er bygget sommerhuse tæt på den gamle havn og der er lidt længere væk bygget
ældreboliger og plejehjem. Selve havnen er ikke rigtig fulgt med og der mangler afskærmede
områder, hvor familier kan grille, mens børnene leger, der er behov for mere lys og større
sikkerhed omkring selve bådebroerne.
47 Overnatning og tagrørseksperimentarium/Helnæs
Ansøger: Helnæs Mølle Naturskole og Friluftsgård 100.000/120.000
Projektet udarbejdes af tækkemand og pædagog Bjarne Johansen og friluftskunstner Dag Larsen
i samarbejde med Helnæs Mølle Friluftsgård.
Helnæs Mølle Naturskole og Friluftsgaard mener, der er behov for at styrke turfriluftslivet og få
udbygget et enkelt overnatnings-, shelter- og hyttenetværk i Det Sydfynske Øhav. Helnæs Mølle
ser sig selv som et vigtigt støttepunkt i sådant et netværk og i en fremtidig dansk nationalpark i
Det Sydfynske Øhav. På Helnæs Mølle har vi behov for enkle overnatningspladser - ikke mindst
til vores besøgende der kommer sejlende i kano eller kajak.
På Helnæs Mølle har vi tagrør helt ned til havet. Tagrør er et materiale man har lange traditioner
for at bruge til stråtækte huse, isolering mv., men det er de færreste der arbejder innovativt med
dette materiale. Denne ansøgning bygger desuden også på tanken om at en shelter eller en
tagrørsovernatningsenhed også kan være Friluftskunst. Friluftskunst er der ikke så mange der
udøver i dansk friluftsliv, og det er der derfor også behov for at få styrket.
På den baggrund søger Helnæs Mølle støtte til et ”tagrørseksperimentarium” der sætter fokus på
enkel (shelter)-overnatning og friluftskunst.
Vi har fundet en innovativ tækkemand og en friluftskunstner, som har indvilget i at deltage i
projektet. Tanken er at lade de to gå sammen og i fællesskab udvikle 3 overnatningsenheder, der
ud over at være funktionelle til overnatning også være 3 små arkitektoniske kunstperler. Der
udarbejdes m.a.o. et tagrørseksperimentarium.
Under og efter eksperimentariet vil projektet selvfølgelig være åben for publikum.
Projektet skal foregå i sommeren 2010.
48 Sti til Tranekær Slotsmølle/formidling natur og kultur ved Tranekær/Langeland
Ansøger: Langeland Kommune/Grønt Råd på Langeland 66.200/106.200
Etablering af sti langs med landevejen i Tranekær, fra Tickon parkens nordvestlige hjørne til
Tranekær Slotsmølle. Formålet er at undgå færdsel til fods på landevejen, da dette er til fare for
både fodgængere og bilister. Udarbejdelse af en Tranekær Natur og Kultur folder, til udlevering
centrale steder i Tranekær samt på turistbureau.
49 Forlængelse af Øhavsstien Henninge-Klæsøvej/Midtlangeland
Ansøger: Langeland Kommune/Grønt Råd på Langeland 70.300/96.300
Det eksisterende Øhavsstiforløb syd for Rudkøbing mangler en afslutning, som gør det muligt at
komme til offentlig vej og parkeringsfaciliteter. Grønt Råd på Langeland har flere gange
opfordret til at stiforløbet blev forlænget, så det fik en fornuftig afslutning. Formålet med dette
projekt er at få forlænget stiforløbet til P-pladsen på Klæsøvej.
10

50 Stenalderens landskab og natur under vandet - og på nettet/Langeland
Ansøger: Øhavsmuseet Langeland 76.000/76.000
Øhavsmuseet har i 2009 anlagt en dykkersti ved Højklint i Lindelse Nor på Langelands vestside.
Den spændende historie om det druknede stenalderlandskab og den frodige natur på havbunden
kan opleves som dykker eller snorkler. Det er museets idé at den bør være tilgængelig for alle på
deres computer hjemme i stuen.
51 Shelterplads ved Øster Gulstav/Langeland
Ansøger: Skov- og Naturstyrelsen Fyn 250.000/450.000
Shelterpladsen indgår primært i sammenhæng med de vilde heste, som har gjort naturområdet til
det mest velbesøgte under Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. Shelterpladsen placeres i en lysning i
Øster Gulstav skoven. En central placering omkring de vilde heste, Fugleværnsfondens arealer
og den særlige natur knyttet til stævningsskovene og kysten. Det nærliggende Langelandsfort
(koldkrigsmuseum) indgår også i det samlede formidlingsopland. Naturen på Sydlangeland
udgør en central brik i visionen om en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav.
Shelterpladsen skal opfylde behovet for et udgangspunkt for formidling med overnatning i
området. Disse shelters vil danne grundlag for at en skoleklasse kan overnatte, typisk en enkelt
nat i området. Faciliteterne bookes via vores hjemmeside eller på det nye ”friluftskortet” ud-inaturen.dk. Der vil dermed være adgang for andre grupper, som måtte have lyst til at overnatte i
området.
52 Fem oplevelsespunkter langs kystnær sti fra Faldsled til Brunshuse/Assens
Ansøger: Assens Kommune 200.000/380.000
Assens Kommune ønsker at få anlagt fem oplevelsespunkter i tilknytning til kystnær sti mellem
Damsbo Strand ved Faldsled og Feddet ved Brunshuse. Der er tale om fem delområder, hvor der
vurderes at være gode muligheder for etablering af naturpleje, opsætning af infotavler mv. som
giver sti-gæsten en større oplevelse af natur, kultur og landskab.
53 Primitiv overnatningssted/udstilling om Ærø Iagttagelseshjem
Ansøger: Fonden Helvegsminde 471.500/582.000
Formålet med ansøgningen er at tilbyde oplevelser og aktiviteter i forbindelse med Øhavsstien,
der går gennem grunden tilhørende vandrerhjemmet i Ærøskøbing, Villa Blomberg
(www.villablomberg.dk).
Ansøgningen omfatter to aktiviteter:
1. Stranden ved Villa Blomberg indrettes som aktivitets- og primitivt overnatningssted.
2. Foto- og billedudstilling om Ærø Iagttagelseshjem 1901-1953.
54 Båd til Søredningstjeneste/Langeland
Ansøger: Dansk Søredningstjeneste 400.000/800.000
En gruppe frivillige på Langeland ønsker at etablere en søredningsstation for fritidssejlere i Det
Sydfynske Øhav. Den vil dække en del af Øhavet med udgangspunkt fra Rudkøbing.
Dækningsområdet er mod nord Lohals - Lundeborg og mod vest Ballen - Søby samt mod syd
Marstal - Ristinge og mod øst Langelands vestkyst. Søredningsselskabet har til formål, at assistere
fritidssejlere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan typisk dreje sig
om grundstødninger, motorstop, havareret rig og lignende. Dansk Søredningsselskab kan assistere
det offentlige redningssystem (Søværnets Operative Kommando - SOK) når der er behov for det men i givet fald foregår det altid på SOK's initiativ - og under SOK's kommando.
Dansk Søredningsselskab er således ikke en konkurrent til den officielle søredning - men et
hensigtsmæssigt og økonomisk attraktivt supplement for fritidssejlere. De søger midler til en ny
båd, der blandt andet vil gøre dem i stand til at dække en større del af Øhavet - inkl. Faaborgområdet. Det samlede budget er på 800.000 kr.
55 UDSTILLING ”Mødet mellem mennesker, natur og kultur på Lyø”
Ansøger: Foreningen Lyø Kultur og Besøgscenter 25.000/30.000
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Foreningen Lyø Kultur- og Besøgscenter sætter fokus på mødet mellem mennesker, natur og
kultur. I 2010 har Ø-lejren på Lyø 40-års jubilæum. Gennem 40 år har (by)mennesker haft
mulighed for at opleve herlighedsværdierne på en af de sydfynske småøer, møde ø-kulturen, og i
en kort periode leve tæt på en unik natur. Ø-lejren på Lyø har gennem flere generationer været et
positivt og givende møde mellem mennesker, hvilket Lyø Kultur- og Besøgscenter gerne vil
markere og dokumentere gennem en udstilling og forskellige aktiviteter i 2010.
ERHVERVSLIV
56 Vilkår for at bygge trætophuse i Danmark/V. Skerninge
Ansøger: Luise Midtgaard 99.625/199.250
Projektets titel: I Sydfyns trætoppe.
Vi vil lave en grundig undersøgelse af vilkårene for at opføre trætophuse under danske forhold,
hvad alt fra lovgivning til klimaforhold angår. I forlængelse heraf vil vi opføre et trætophus hvor
turister kan overnatte. Vi vil stille indhøstede erfaringer og viden til rådighed så ideen kan
udbredes.
57 Indretning førstesal Aktivhuset til overnatning/Lundeborg
Ansøger: Aktivhuset Lundeborg 300.000/600.000
Projektets mål er indretning af den uudnyttede førstesal af det borgerejede Aktivhuset på havnen
i Lundeborg med overnatningsfaciliteter til brugere af den kommende nationalpark: Vandrere på
Øhavs-stien, folk i kajak, cykelturister m.fl.
Lundeborg er af kommunen udnævnt til turistcenter, og i den forbindelse ønsker borgerne og
foreningerne i Lundeborg at tiltrække turister, der kommer for at nyde og bruge naturen – og
dermed undgå, at Lundeborg udvikler sig til et mini-Løkken.
58 Undersøgelse/formidling/produktion af tang/Ærø
Ansøger: Charlotte og Tonny Eschen 220.000/295.800
Projektet er opdelt i 3 afsnit:
1: Undersøgelse af forekomster af tang og analyser af indhold i Det Sydfynske Øhav.
2: Formidling omkring tang i området; arter, udbredelse og anvendelsesmuligheder førhen og nu,
som fødevare men også til håndværk og kunst.
3: Undersøgelse af mulighederne for etablering af en bæredygtig nicheproduktion af tang
59 Kortlægning/produktion af spiselig tang/etablering af mikrovirksomheder
Ansøger: Småøernes fødevare netværk 450.000/1.807.941
Produktion af spiselige tangarter i Det Sydfynske Øhav kan blive begyndelsen til et helt nyt
erhverv. Formålet med projektet er etablering og udvikling af nye mikrovirksomheder gennem
igangsættelse af miljøneutral akvakultur med marine planter og anlæg til forædling af råvarer.
60 Etablering af rodzoneanlæg/Helnæs
Ansøger: Jørgen Storm 470.961/470.961
Projektets titel: Naturforbedring i Natura 2000 område gennem reduktion af N, P og organisk
stof i dræn-vand inden udledning på Helnæs Mae.
Projektets formål er gennem etablering af et rodzoneanlæg at reducere indholdet af kvælstof
(nitrat), fosfor (fosfat) og iltbindende organisk materiale i drænvand fra et 45 ha stort landbrugsareal på Lindhoved inden vandets videre udløb på Helnæs Mae. Med det projekterede rodzoneanlæg, opbygget med en kombination af tagrør og pil, vil udledningen af kvælstof, fosfor og
organisk materiale fra det pågældende landbrugsareal efter et par år at kunne reduceres til et
niveau under det, der kræves for SOP spildevandsanlæg, og dermed en hel del bedre end
svarende til udledning fra ugødede naturarealer som hede og skov. Projektet vil udover den reelle
natur- og miljøforbedrende effekt i det pågældende Natura 2000 område også tjene som model
for etablering af rodzoneanlæg med samme funktion andre steder.
61 Ni medicinske haver ved Tranekær Slot - ny turistattraktion/Langeland
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Ansøger: Planteressource Forening Langeland 350.000/695.000
De medicinske haver ved Tranekær Slot vil med 2-3.000 forskellige planter blive en af
Nordeuropas største samling med medicinske og sundhedsfremmende egenskaber.
Samlingen skal være omdrejningspunkt for turisme, oplevelser, formidling, læring og efteruddannelse. Fase 1. der etableres i 2010, vil få fokus på planter til behandling af lidelser i
åndedrætssystemet.
62 Plantebaserede antimikrobielle bekæmpelsesmidler/Langeland
Ansøger: Center for Bioressourcer og Innovation 500.000/981.990
Projektet er et demonstrations- og formidlingsprojekt. Forskning i planteindholdsstoffer har vist
sig at kunne løse et af samfundets store udfordringer - bekæmpelse af multiresistente bakterier.
Projektet åbner for et erhvervseventyr i mia. klassen. Demonstrationsprojektet skal synliggøre
fremtidige perspektiver for Sydfyn ved etablering af et forsøgscenter - og fungere som fyrtårn for
en kommende nationalpark.
63 Lokal produktion af ø-snapse
Ansøger: Småøernes fødevare netværk 300.000/899.200
Sigtet med projektet er fremstilling af en snapseserie med en snaps fra hver af de 8 små øer i Det
Sydfynske Øhav. Alle snapsene skal have speciel relation til den enkelte Ø. Råvarerne skal
indsamles og skal naturligvis komme fra øen. Det er målet at fremstilling og arbejdskraft skal
komme fra øerne. Målet er at præsentere serien på den sidste uge af verdensudstillingen i
Shanghai oktober 2010.
64 Indskudskapital Væksthus for NP-Sydfyn
Ansøger: Friluftsrådet Kreds Sydfyn 1.500.000/3.000.000
I forbindelse med de pågående undersøgelser for mulig etablering af en nationalpark er det
overordentligt væsentligt, at der samtidig og koordineret anvises løsningsmuligheder for at tilføre
området nye erhvervsinitiativer for at skabe flere arbejdspladser i de produktive og liberale
erhverv.
Formålet med etablering af væksthus/NP er dels at markedsføre det sydfynske område som et
dynamisk erhvervsområde og dels ved en koordineret indsats at fremme lysten blandt
iværksættere til at igangsætte nye forskelligartede erhvervsaktiviteter.
65 Forundersøgelse produktion/bearbejdning af biobrændsel/Langeland
Ansøger: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 480.000/761.250
Formålet med projektet er nedbringelse af bla CO2 belastningen på Langeland ved af øget
selvforsyningsgrad gennem lokal produktion af/bearbejdning af biobrændsler.
Der skal gennemføres en forundersøgelse med udgangspunkt på Langeland, der undersøger
muligheder og effekter ud fra størst mulig produktion af biobrændsler, samt hvordan der skabes
grundlag for etablering af et handelsselskab, der kunne forestå eksport af biobrændsler på den
lange bane fra hele det sydfynske område. I begge tilfælde både ud fra kommerciel og innovativt
vinkel. I forundersøgelsesfasen skal samtidig påbegyndes en formidling af de muligheder, der
ligger i regeringens visioner for Grøn Vækst, således at det sydfynske område kommer med fra
starten i implementeringen af dette.
66 Fiskeparadis, saltvandssø til put & take/Langeland
Ansøger: Kim Kølerfeldt 450.000/3.500.000
Etablering af Europas største saltvandssø til put & take fiskeri. Udover fiskeri efter højkvalitets
spisefisk tilbyder anlægget en unik naturoplevelse til gæsterne og indgår som en kompetent og
betydende aktør sammen med de øvrige, turist- og naturaktiviteter på Langeland.
67 Fjordrejefiskeri i Øhavet/Faaborg
Ansøger: Bælternes Fiskeriforening 135.000-411.000/765.000
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Bælternes Fiskeriforening ønsker at understøtte rejefiskerne i Øhavet ved at sikre bedre
afsætningsmuligheder for fjordrejer. Der er pt. en rejefabrik ved Fjællebroen som omsætter
primært rejer fra fiskere fra småøerne, Langeland og Ærø.
Projektet går ud på en kortlægning, produktudvikling og udarbejdelse af forretningskoncept skal
bane vejen for en eksport til markeder i Rusland, Kina og Japan.
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