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Velkommen 1l første udgave af Nyt fra Naturturisme I/S. Nyhedsbrevet udkommer fremover
med nogle ugers mellemrum og kun, når vi har spændende nyt at fortælle. Lige nu står
nyhederne i kø:
EN ORGANISATION I SÆRKLASSE
ET ØHAV I VERDENSKLASSE
BLÅ STØTTEPUNKTER MED SORTE SHELTERS
EN FÆRGE SÆNKES, ET REV OPSTÅR
EGEBJERG MØLLE FÅR HAT AF GLAS

HVEM ER VI? Naturturisme I/S er den eneste organisa1on af sin art i Danmark. Vi ejes og
drives af de ﬁre sydfynske kommuner, og vores formål er at gøre området mere a rak1vt for
både turister og beboere.
Kommunerne investerer årligt 2,3 mio. kr. i Naturturisme I/S, og de kommer mangefold igen.
Vi rejser syv-o e mio. kr. fra eksterne fonde og puljer, så den samlede investering ligger
omkring 10 mio. kr. om året.
Vi bruger pengene 1l et væld af forskellige opgaver: Fra at sikre naturområder og udgive
guidebøger og kort 1l et mylder af faciliteter for frilu;smennesker - vandre- og rides1er,
kajakfaciliteter og kaﬀeple er, for eksempel.
E;erhånden har vi skabt unikke frilu;srammer for både lokale og turister, og ﬂere og ﬂere
virksomheder får øjnene op for de nye muligheder. Så mens vi fortsæ er vore hid1dige
ak1viteter, sæ er vi nu også fokus på at stø e og udvikle de mange små ﬁrmaer, som sælger
oplevelser.
Det Sydfynske Øhav fascinerer vidt og bredt med sin unikke natur og kulturarv. Men det er
mulighederne for gode oplevelser og ak1viteter, det gør udslaget, når turister vælger
feriedes1na1on. Derfor er målet for Naturturisme I/S i al sin enkelhed: Det Sydfynske Øhav
leverer oplevelser i verdensklasse.
Det vil Naturturisme I/S

ET ØHAV I VERDENSKLASSE Naturturisme I/S har netop taget hul på megaprojektet Et Øhav i
Verdensklasse, som har fokus på at udvikle den mari1me og vandbaserede turisme, altså
1ltrække ﬂere turister, som også gerne må bruge nogle ﬂere penge, mens de er her.
Projektets primære opgave er at stø e områdets private virksomheder i at skabe vækst
gennem produktudvikling. Naturturisme I/S 1lbyder rådgivning 1l den enkelte virksomhed og
hjælp 1l at opbygge netværk, for eksempel mellem overnatningssteder og udbydere af
ak1viteter og oplevelser. Salgbare oplevelser skal udvikles, og de skal gøres synlige og
1lgængelige, så kunderne kan ﬁnde dem.
Som projektleder har Naturturisme I/S ansat Ki Henriksen,
Charlo enlund (billedet), med en for1d som bl.a.
turistmarke1ngchef/hoteldirektør i Norge og direktør for et
safari-rejsebureau.
Et Øhav i Verdensklasse indgår i projektet Des1na1on Fyn, hvis opgave er at skabe vækst i
turismen på Fyn, Langeland og Ærø. En udvikling af Øhavet indgår som en væsentlig brik i
udviklingen af hele den fynske kys urisme.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Udvikling Fyn. Det samlede Des1na1on
Fyn-projekt har et budget på 19 mio. kr., heraf 7 mio. kr. 1l Et Øhav i Verdensklasse.
Projektbeskrivelse Et Øhav i Verdensklasse

16 BLÅ STØTTEPUNKTER Kan et shelter være kulsort, femkantet og i to etager med fuglekig på
taget?
Naturturisme I/S har sammen med Praksis Arkitekter i Troense, Lokale og Anlægsfonden og en
gruppe brugerrepræsentanter udviklet et moderne og arkitektonisk nyskabende koncept for
opholds- og overnatningsfaciliteter langs kysten. De skal lokke ﬂere gæster ud i Øhavet og
sam1dig styre færdslen hen 1l mindre sårbare områder.
Arkitekterne har hentet inspira1on i ﬁskernes hy efade og
tegnet fem meget forskellige sor jærede shelters med
ﬁskenavne som Havtasken (billedet), Stenbideren og
Ålekvabben. De har alle ﬂere funk1oner og kan f.eks. bruges 1l
overnatning, toilet, sauna, madpakkehus, kajakopbevaring og
fuglekig.
Planen er at etablere 16 såkaldte blå stø epunkter med én eller
ﬂere småbygninger rundt omkring Det Sydfynske Øhav.
Naturturisme I/S har allerede a;alt placeringen af en halv snes
pladser med lodsejere.

De 16 blå stø epunkter er budge eret 1l cirka 7 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har netop
bevilget 2,3 mio. kr., resten af ﬁnansieringen er endnu ikke helt på plads, men de nye pladser
ventes etableret i foråret 2013.
Læs mere om støttepunkterne og arkitekternes tegninger

FÆRGEN ÆRØSUND SOM UNDERSØISK REV Naturturisme I/S er
gået i spidsen for ét af årets mest opsigtvækkende projekter i
det sydfynske: Den udrangerede færge Ærøsund sænkes, så
vraget kan danne et nyt, kuns1gt rev på bunden af Øhavet 1,5
kilometer sydvest for Ballen Havn.
Formålene er mange: At forbedre havmiljøet og mulighederne
for lysMiskeri og dykning. At give oplevelsesaktører nye
muligheder og - ganske vist i en ny betydning - at bevare en del af Øhavets mari1me kulturarv.
Projektet ligger hos Kystdirektoratet 1l godkendelse, og Ærøsunds frem1d aNlares formentlig i
løbet af en måneds 1d. Mere i næste nummer.
Læs mere og se projektbeskrivelse: Kunstigt rev i Det Sydfynske Øhav

MØLLE FÅR GLASTOP Egebjerg Mølle er under forvandling 1l et moderne formidlingscenter.
Naturturisme I/S og Egebjerg Møllelaug arbejder sammen om projektet, og lige nu er
udfordringen at skaﬀe penge 1l en unik glastop, som skal ersta e mølleha en. Herfra får
gæsterne en enestående udsigt over Egebjerg Bakker og Øhavet.
Projektet er budge eret 3,8 mio. og cirka 3 mio. kr. er sikret.
Læs mere og se projektbeskrivelse: Formidlingscenter Egebjerg Mølle

ØNSKER DU IKKE fremover at modtage nyhedsbrevet: www.detsydfynskeoehav.dk/ - ﬁnd
boksen 1l højre, skriv din email og dit navn og tryk på Afmeld.
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