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UUNDVÆRLIG APP TIL FRILUFTSFOLKET
UNIK UDSIGT: MØLLE FÅR GLASTOP OG UDSTILLING
PERLER PÅ EN TØRRESNOR: ØHAVSPROJEKT UDVIKLER OPLEVELSER
NEJ FRA STYRELSE: STØTTEPUNKTER ÆNDRES
EXPLORE ØHAVET: TO STORE FRILUFTSEVENTS

EN APP TIL FRILUFTSFOLKET Hvor kan jeg overna e? Hvor ﬁndes det bedste
spot )l kitesurﬁng? Hvor kan jeg leje ﬁskegrej? Og hvordan passer jeg bedst
på naturen?
Naturturisme I/S er i gang med at udvikle en app, som leverer svar på disse
og tusindvis af andre spørgsmål. Den er beregnet )l frilu3sfolket i Det
Sydfynske Øhav, og ambi)onen er, at den får ligeså mange funk)oner som
den uundværlige schweizerkniv.
App'en vil kunne bruges på smartphones og gøre det både nemmere og
mere trygt at udforske naturen og være ak)v under åben himmel, dag og
nat, året rundt. Den viser vej )l overnatnings- og opholdspladser, slæbesteder, parkering og toile er samt
hotspots for lys;iskeri, undervandsjagt, dykning og kite- og windsurﬁng.
Brugeren skal kunne ﬁnde præcis GPS-informa)on om kajakruter og vandreruter via app'en, den skal vise
frilu3sfolket vej )l indkøb og service, f.eks. købmand, kajakudlejning og grejforretninger og dirigere dem uden
om sårbare naturområder.
Geograﬁsk kommer den )l at dække Ærø, Langeland, småøerne i Det Sydfynske Øhav og den sydfynske

kyststrækning 10 km ind i landet. Den ventes klar )l brug i slutningen af 2013 og er et væsentligt element i
realiseringen af Frilu3sstrategi for Det Sydfynske Øhav, udarbejdet af Naturturisme I/S med fokus på at styrke
moderne frilu3sliv året rundt for både lokale og turister.
Applika)onen udarbejdes projektkoordinator Kewin Friis Kamelarczyk, Naturturisme I/S. Send ham en mail,
kewin.kamelarczyk@svendborg.dk hvis du vil vide mere eller har en god ide )l app'en. Mere om app og
friluftsstrategi.

Det kommende udsigtspunkt - en glasprisme - på Egebjerg Mølle. Tegninger: Praksis Arkitekter, Troense

ET UNIKT UDSIGTSPUNKT Egebjerg Mølle får en ny glastop og indre es i løbet
af sommeren )l et naturrum: et moderne formidlingscenter, som bliver en ny
trædesten )l den sydfynske natur og Øhavet.
Frilu3srådet har netop bevilget 700.000 kr. )l møllen, som ligger i Egebjerg
Bakker nord for Svendborg. Dermed er en samlet investering på godt 3,4 mio.
kr. i hus.
Egebjerg Mølle bliver det første naturrum på Fyn, og møllens uds)llinger og ak)viteter skal appellere )l både
små og store. Skoler kan ﬁnde undervisningsmaterialer og udstyr i en grejbase, og voksne bliver forhåbentlig
mo)veret )l at udforske Sydfyn og Øhavet via en kunstnerisk formidling af områdets unikke is)ds- og
kulturlandskab.
Møllen er allerede sat i stand udvendig. Nu mangler toppen - et glasprisme designet af Praksis Arkitekterne i
Troense - og den indvendige uds)lling. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Egebjerg Møllelaug, der
som engagerede ejere af møllen allerede har lagt mange frivillige )mer i projektet.
Naturrummet ventes indviet i e3eråret 2013. Ud over Frilu3srådet og møllelavet har følgende stø et:
Realdania, LAG Svendborg, 15. Juni Fonden, Miljøministeriets Grønne Partnerskabspulje og
Na)onalparkprojektet (Nordea-fonden og de ﬁre sydfynske kommuner).
Naturturisme I/S arbejder på at etablere ﬂere trædesten i Det Sydfynske Øhav, bl.a. på Søbygaard på Ærø,
hvor Ærø Museum, Ærø Kommune og Den Selvejende Ins)tu)on Søbygaard er med i samarbejdet.
BONUSINFO: Et naturrum er et udﬂugtsmål med nye og anderledes frilu3soplevelser, der fremhæver det
særlige ved naturen og giver besøgende en pause fra hverdagen. Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside

PERLER PÅ EN TØRRESNOR - ET ØHAV I VERDENSKLASSE Med natur og kulturarv af na)onal værdi har Det
Sydfynske Øhav op)male be)ngelser for at )lbyde en perlerække af oplevelser, der kan trække turister )l
området.
- Men udefra kommende kan have svært ved at få kendskab )l dem, så de skal være mere synlige, og vi skal
have ﬂere af dem. Området har brug for ﬂere salgbare ak)viteter og lidt
færre ”Ring og hør nærmere”- )lbud, mener Anja Haas (foto )l højre), leder
af Naturturismes I/S' projekt Et Øhav i Verdensklasse.
I samarbejde med private virksomheder arbejder projektet med at udvikle
nye ak)viteter og oplevelser og samle alle )lgængelige i en produktguide.
Projektet har to formål, forklarer Anja Haas:
- Dels får vi via besøg hos ak)vitetsudbyderne klarlagt, hvilke ak)viteter, de har på hylderne og i skemaform
bearbejdet dem, så der tages højde for alle de faktorer, der er aktuelle for gæsten. Sam)dig stø er vi
aktørerne i at idégenerere og sæ e nye ak)viteter i gang.
- Dels får overnatningsudbydere et værktøj, der gør det nemt at skabe a rak)ve pakker (oplevelser +
overnatning), der matcher gæsters ønsker og )dsramme. De får nemt ved at skabe mersalg direkte fra
recep)onen, og ak)vitetsudbyder og overnatningssted kan bruge hinandens salgskanaler, forklarer Anja Haas.
Produktguiden med alle oplevelses-)lbuddene bliver fra 1. maj )lgængelig på Naturturisme I/S' hjemmeside,
og udkommer siden som en mappe, der kan rekvireres på de lokale turistbureauer.
Øhavets Smakkecenter på Strynø er partner i Et Øhav i Verdensklasse og har allerede en stribe oplevelser med
i produktguiden: "Sælsafari med en gammel kreaturpram", "Kajakleg i kravlegård", "Roman)sk sejltur i
solnedgangen"og "Nak og æd på lavt vand".
Rikke de Neergaard (foto )l højre), biolog og naturvejleder på Smakkecentret, har involveret andre aktører i
Smakkecentrets )lbud, turisterne opfordres nemlig )l at nyde et godt mål)d
mad eller tage en overnatning på Peters Kabys eller Det Gamle Mejeri på
Strynø.
- Smakkecentret formidler også byvandringer i Strynø By, så på en enkelt dag
eller to kan turister få nogle spændende, auten)ske oplevelser med Strynøs
natur, kulturhistorie og gastronomi, fortæller Rikke de Neergaard.
Projektet Et Øhav i Verdensklasse er en del af Des)na)on Fyn, og der arbejdes hen i mod at koble det
sammen med des)na)onens hjemmeside www.visitfyn.com Arbejdet med at opsøge, beskrive og
)lgængeliggøre interessante ak)viteter fortsæ er )l udgangen af 2014.

Projektbeskrivelse Et Øhav i Verdensklasse
STØTTEPUNKTER - Den går ikke, lød det første svar fra Naturstyrelsen, da Naturturisme I/S søgte dispensa)on
)l at etablere 17 blå stø epunkter omkring Det Sydfynske Øhav.
Et blåt stø epunkt er en opholds- eller overnatningsplads tæt på kysten, og meningen med dem er at sikre
frilu3sfolket gode faciliteter året rundt.
Praksis Arkitekter i Troense har tegnet fem nyskabende småbygninger )l pladserne, og samtlige lodsejere har
sagt ja, men Naturstyrelsen kunne ikke umiddelbart give dispensa)on fra strandbesky elseslinjen.
Sekretariatschef Rico Boye Jensen, Naturturisme I/S, inviterede derfor repræsentanter for styrelsen på
rundtur langs Øhavets kyster )l en stribe af de valgte loka)oner: - Og nu er vi i god dialog og vil arbejde
sammen om at sikre placeringer og udformninger, som alle kan acceptere, siger han.
Projektet er udviklet i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, som bidrager med 2,3 mio. kr. )l det samlede
budget på cirka 7 mio. kr.

Se kort over de foreslåede placeringer, læs mere om støttepunkterne og se arkitekternes tegninger
EXPLORE DET SYDFYNSKE ØHAV er igen i år parat med to store frilu3sevents:
Oure Adventure Race i Kr. Himmelfarts-weekenden torsdag 9.- lørdag 11. maj og
Faaborg Outdoor Event lørdag 8. og søndag 9. juni 2013. Gå ind på hjemmesiderne
og læs mere om begivenhederne, som kan udfordre enhver, som har lyst )l at
udforske sine grænser i Danmarks ﬂo este natur.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere: Gå ind på www.naturturisme.dk - ﬁnd boksen )l højre, skriv
din E-mail og dit navn og tryk på Afmeld.
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