Nyt fra Naturturisme I/S nr. 2 - december 2012
LEJRSKOLE-PORTAL SAMLER DET SYDFYNSKE ØHAV
FOLKETINGET SIGER NEJ TIL NATIONALPARK
17 BLÅ STØTTEPUNKTER INDSTILLET TIL GRØNNE MILLIONER
ØHAVSPROJEKT BESØGER TURIST-AKTØRER
NATURTURISME I/S FÅR EGEN HJEMMESIDE

LEJRSKOLETURISME I ØHAVET Naturturisme I/S har udviklet et nyt
koncept for lejrskoler i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge
lejrskoleturismen ved at gøre det nemmere for lærere at 0lre elægge
et sjovt og lærerigt klasseophold i det sydfynske, og ﬁlosoﬁen er, at
børn lærer bedst, når de er ak0ve og udforskende. De skal røre og
gøre hellere end slæbes rundt 0l seværdigheder og kedelige foredrag.
- Lejrskole i Det Sydfynske Øhav bliver mere et eksperimentarium end
en uds0lling, fortæller projektleder Axel Bendsen, UCL, som står bag
konceptet sammen med projektmedarbejder Søren Balle Chris0ansen fra Naturturisme I/S.
Kernen i projektet er en ny hjemmeside - Lejrskoleportalen.dk - som giver én indgang 0l lejrskoleophold og
ak0viteter i Det Sydfynske Øhav. Lærere kan kombinere et hav af muligheder for overnatning og ak0viteter, og
de kan se den samlede pris med det samme.
Ind0l videre 0lbydes overnatning på skonnerten "Fylla", Øhavets Smakkecenter på Strynø, naturskolerne
Trente Mølle, Bi enhus og Lærkedal på Fyn, Skovsgaard Gods på Langeland, Marstal Vandrerhjem på Ærø,
Bøsøre Strand Feriepark, Faaborg Camping, Danhostel i Svendborg og Vindebyøre Camping på Tåsinge. Flere

er på vej.
Lejrskoleportalen giver garan0 for ak0viteter af høj faglig kvalitet, som passer 0l børnenes klassetrin, f.eks. på
Naturama i Svendborg og museerne. Lokale børn lærer deres egn bedre at kende, og børn fra resten af Fyn og
andre landsdele kommer forhåbentlig 0l at holde af Det Sydfynske Øhav, så de en dag vender 0lbage som
turister eller bosæ ere.
Både på kort og længere sigt skal portalen være en gevinst for dem, der sælger kvalitetsoplevelser i og
omkring Det Sydfynske Øhav. Den er stø et af FriluBsrådet og Fiskeri LAG Fyn.
NEJ TIL NATIONALPARK Folke0nget har sagt nej 0l planen om en na0onalpark i Det Sydfynske Øhav. Helt
præcist er det de par0er, som står bag den danske lov om na0onalparker - alle Folke0ngets par0er minus
Enhedslisten - der har afvist na0onalparken.
Miljøminister Ida Auken, som na0onalparker sorterer under, har via en pressemeddelelse oplyst, at
forligspar0erne har anbefalet en na0onalpark ved Roskilde-Lejre og givet grønt lys for at arbejde videre med
na0onalparkplaner i Nordsjælland. Men de har sagt altså nej 0l Sydfyn med begrundelsen: "Forslaget med
den nuværende afgrænsning uden Langeland og Ærø kommuner vurderes at mangle et væsentligt
helhedselement, hvis der skal være tale om en na0onalpark". Find den på Miljøministeriets hjemmeside
Bag ansøgningen om opre else af Na0onalpark Det Sydfynske Øhav står de tre fynske kommuner Svendborg,
Faaborg-MidFyn og Assens. Naturturisme I/S stod for forundersøgelsen, og formanden for Naturturisme I/S,
Jørgen O o Jørgensen, Ærø, ønsker Lejre 0llykke med sin nye na0onalpark.
- Det er ﬂot, at området har kunnet samle borgere, erhverv og andre interessenterne om denne fantas0ske
mulighed for at skabe udvikling i området. Ærgerligt, at det ikke blev her på Sydfyn. Vi har alle kvaliteterne,
der skal 0l for at blive na0onalpark. Og området har i høj grad for brug for den omtale, de job og den
omsætning, der følger med en na0onalpark.
- Jeg håber, at 0den på et senere 0dspunkt bliver moden 0l en fornyet ansøgning fra Det Sydfynske Øhav.
Danmark og Sydfyn fortjener, at de e unikke område får status som na0onalpark. Det kræver blot
sammenhold, 0llid og vilje 0l forandring, siger Jørgen O o Jørgensen.

17 BLÅ STØTTEPUNKTER Naturturisme I/S er netop blevet inds0llet 0l 3,5 mio. kr. fra Region Syddanmarks
Grøn vækst-program 0l 17 blå stø epunkter omkring Det Sydfynske Øhav. Lokale- og Anlægsfonden har
bidraget med 2,3 mio. kr., og med et samlet budget på cirka 7 mio. kr. er pengene ved at være i hus.
Et blåt stø epunkt er en opholdsplads eller en shelterplads placeret helt tæt på kysten af hensyn både 0l
dem, som kommer fra søsiden og dem, som er på vej ud i Øhavet. Naturturisme I/S har sammen med de ﬁre
kommuner omkring Øhavet udpeget 17 gode placeringer og søgt Naturstyrelsen om dispensa0on fra
strandbesky elseslinjen 0l dem.
Til stø epunkterne er udviklet fem utradi0onelle småbygninger med inspira0on fra ﬁskernes hy efade (se
herover). De har alle ﬁskenavne og ﬂere funk0oner - fra overnatning, toilet, sauna, madpakkehus,
kajakopbevaring 0l fuglekig med mere. På alle 17 pladser placeres én eller ﬂere af de små bygninger.
På kortet herunder er de ﬁre opholdspladser markeret med grønt, de 13 shelterpladser med rødt.

Se kortet i større gengivelse, læs mere om
støttepunkterne og se arkitekternes tegninger
ET ØHAV PÅ VEJ MOD VERDENSKLASSE
Naturturisme I/S er godt i gang med projektet Et
Øhav i Verdensklasse. Det har fokus på at
udvikle turismen omkring Det Sydfynske Øhav,
blandt andet ved at stø e områdets private
virksomheder i at skabe vækst gennem
produktudvikling.
Her i starFasen har en række private aktører virksomheder, som 0lbyder mari0me
friluBsak0viteter - fået 0lbudt rådgivning. Én af
dem, Nicolai Birkedal, driver sammen med Jens
Madsen ﬁrmaet Øhavsporten i Faaborg. De
udlejer og sælger udstyr 0l friluBsfolket og
0lbyder instruk0on og kurser i bl.a. kajak,
snorkling og undervandsjagt.
- Jeg håber, vi via projektet kan få opbygget nogle gode samarbejdsrela0oner 0l områdets overnatningssteder.
Vi vil gerne have udviklet og markedsført nogle pakke0lbud især 0l grupper allerede i 2013, siger Nicolai
Birkedal.
Øhavsporten er ind0l videre fri0dsbeskæBigelse for de to ejere, men ambi0onen er, at ﬁrmaet om ﬁre år
beskæBiger tre fuld0dsmedarbejdere.
Projekt Et Øhav i Verdensklasse fortsæ er i de kommende måneder det opsøgende arbejde blandt dem, der
sælger oplevelser og overnatninger i og omkring Det Sydfynske Øhav. Projektet er en del af Des0na0on Fyn,
der som formål har at skabe vækst i turismen på Fyn, Langeland og Ærø.
Projektbeskrivelse Et Øhav i Verdensklasse
NY HJEMMESIDE Naturturisme I/S har hid0l delt hjemmeside med oplevelsesportalen
www.detsydfynskeoehav.dk men har nu fået sin egen - www.naturturisme.dk Den er under opbygning, men
ind0l videre kan man her ﬁnde informa0oner om selskabets formål, ledelse og sekretariat samt om et udvalg
af vores projekter.
NATURTURISME I/S modtager gerne kommentarer og spørgsmål, skriv 0l undertegnede, som sammen med
resten af sekretariatet ønsker alle 700 abonnenter en rig0g glædelig jul og et godt 2013.
ØNSKER DU IKKE fremover at modtage nyhedsbrevet: Gå ind på www.naturturisme.dk - ﬁnd boksen 0l højre,
skriv din Email og dit navn og tryk på Afmeld.
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