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Egnsprofil

Naturen & 
et nyt udsyn



Ser man kommunen som et hus, 
vi alle bor i, kan det inddeles i tre 
etager, med hver vores måde at 
være, leve og indrette os på. Det er 
det unikke ved hver enkelte etage, 
der udgør egnsprofilen. 

De tre egnsdefinitioner udspringer 
af kommunens Udviklingsstrategi 
2015-2030 og har fået navnene 
Forstadsbåndet, Ringeegnen og 
Faaborgegnen. 

Egnsprofilerne er udviklet i 
samarbejde med lokale borgere, 
erhvervsliv, foreninger samt kultur- 
og uddannelsesinstitutioner. 
Fra efteråret 2014 og frem til 
foråret 2016 har de via blandt 
andet samtaler, workshops og 
kampagnesiden voresegn.dk været 
med til at definere, hvad vores 
tre egne rummer af kvaliteter, 
muligheder og udfordringer. 

På bagrund af denne proces, 
indeholder profilerne nogle særlige 
kendetegn, som hver egn har, 
og nogle potentialer, som de 
forskellige egne rummer – alle tre 
med hver deres vision, værdier 
og fortælling.  De er tænkt som 
et fælles pejlemærke for borgere, 
kommune, foreninger, erhvervsliv, 
politikere og investorer, så vi 
sammen kan arbejde for at skabe 
den helt rigtige udvikling i og for 
vores egn.

Profilerne suppleres af et 
inspirations- og handlingskatalog, 
som indeholder forslag til 
initiativer og aktiviteter på kort 
og på langt sigt, der kan hjælpe 
os med at styrke kvaliteterne 
og realisere potentialerne i 
egnsprofilerne. 

Hvor profilerne sætter en 
fælles retning for, hvor vi skal 
hen, så sætter inspirations- og 
handlingskataloget en plan op for, 
hvordan vi kommer i gang. 
Profilerne er altså startskuddet på 
et forløb, der kommer til at køre 
henover den kommende årrække.

Udviklingen af egnsprofilerne 
er støttet af Realdania, KL og 
Erhvervsstyrelsen i forbindelse 
med kampagnen ”På forkant”.

God læselyst! 
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Introduktion

Værsgo at træde indenfor i en af de tre 
egnsprofiler, som tilsammen udgør 
hele Faaborg-Midtfyn Kommune
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fornyer vores udsyn og pionerånd, som 
nysgerrigt og undersøgende finder nye 
muligheder for os alle. Sammen vil vi 
benytte og beskytte vores unikke, 
forskelligartede natur for at finde 
fremtidens forretningsområder i 
pagt med netop naturen.

Vision

Det vil vi være
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Værdier      Vi vil lade os inspirere af naturen
Naturen er et fælles vilkår for alle de mennesker, der bor her på egnen. Mange af 
os er her netop på grund af naturen – den former os, og vi vil benytte og beskytte 
den.

     Vi vil gøre egnen attraktiv for iværksættere
Vi vil gerne være en egn med kant – en egn som gennem vores værdier og 
fællesskab bliver interessant for iværksættere og nye virksomheder. Sammen kan 
vi forbedre mulighederne for fremtidens erhverv.

     Vi vil dyrke vores fælles pionerånd
Vi har en søfartshistorie, der trækker spor langt tilbage, og som har sat sit præg 
på vores egn. Ligesom søfarerne, vil vi blive ved med at dyrke nysgerrigheden, 
udsynet og lysten til at udforske nyt land og være på forkant. På den måde holder 
vi fast i en kerne af vores fortid og skaber grobund for nye eventyr, som kan give 
os en lokal stolthed og udvikling.

E
g

ns
p

ro
fi

l —
  F

aa
bo

rg
eg

ne
n

Sådan vil vi gøre det
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Fortællingen 
om vores egn

En egn med en varieret natur 
og en højt-til-loftet-mentalitet, der inspirerer 
den måde, vi lever på 

Vores egn i det sydfynske er 
bogstaveligt talt formet af skov, 
strand, bakker og øhav. Der er 
bastante spor helt tilbage til 
istidens kræfter, som har formgivet 
et utroligt terræn og lagt kimen til 
en varieret naturrigdom. Det er ikke 
et tilfælde, at naturen inspirerede 
De Fynske Malere, som holdt til 
her – og den inspirerer og former os 
stadig i hverdagen den dag i dag. 

Her er mulighed for bolig med 
havudsigt og bindingsværk. Vi 
kan dyrke mountainbike eller 
sejlads – med vores havne har vi et 
fantastisk frirum for lystbådesejlere. 
Vi kan nyde kulinariske oplevelser 
i verdensklasse eller selvgroede 
gulerødder.

Naturen er et fundament, som vi 
kan bygge vores egns fremtid op 
omkring – en  fælles ressource 
som binder os sammen hen over 
by og land. Flere kommer langvejs 
fra for at opleve vores øhav; 
Lyø, Avernakø, Bjørnø og de 120 

kilometer betagende kystlinje. 
Eller de kommer for at opleve De 
Sydfynske Alper, naturen generelt 
og de muligheder og kvaliteter, 
den tilbyder: Et alternativ til 
et stresset hverdagsliv, roen, 
kvalitetsrige fødevarer, samværet, 
kreativitet og leg. Mens vi, der 
bor her i dagligdagen, også kan 
bruge den som fundament for 
vores forretning. Vi skal turde 
skabe de bedste rammer for 
at leve i pagt med naturen og 
sikre den nødvendige balance 
mellem beskyttelse og benyttelse. 
Vi skal arbejde sammen om at 
have fokus på udvikling af vores 
turismepotentiale, vores erhvervsliv 
og en naturlig opvækst for vores 
børn. 

Vi bærer også på en 
søfartstradition, hvor folk gennem 
tiden har taget ud i verden 
for at gøre nye opdagelser. 
Denne pionerånd, dette udsyn, 
nysgerrigheden efter det nye 
og lysten til at præge vores 

samfund med inspiration udefra 
kendetegner i dag et spirende, 
kreativt miljø, hvor kunstnere 
såvel som lokale iværksættere 
og ildsjæle skaber plads til 
fordybelse og eksperimenter. 
Eksperimenter, hvor nyskabelse i 
sammenspil med det kreative og 
det kunstneriske kan finde nye 
måder at håndtere udfordringer på. 
Det sker i udviklingen af alternative 
boformer. Det ser vi, når Spiseriet 
på Steensgaard Principlandbrug 
skaber ny vækst ved, med stor 
kvalitetsbevidsthed, at gentænke 
det moderne folkekøkken. Eller 
hos guldsmedeparret Lind & 
James, der fornyer den gamle 
håndværktradition med deres 
dansk/australske design. Det vil vi 
styrke, fordi det er afgørende for 
at skabe kvalitet – både i forhold 
til at udvikle innovative løsninger 
af høj standard, og fordi det giver 
livskvalitet og næring til os som 
nytænkende mennesker og til vores 
fælles fremtid.
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”Rent erhvervsmæssigt er her mange fordele. 
Men der er også en sammenhæng mellem 
at ville starte noget op, som vi ville, og få 
det til at fungere samtidig med, at man har 
børn. At nå dertil hvor man kan leve af det, 
man startede op, selvom man er startet op i 
et udkantssted, fordi her er plads til at få det 
til at vokse og gro, det skyldes også det her 
nærmiljø og den her kompakthed.”

Stina Lind 
Smykkedesigner,  Lind & James

Faaborg
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”Jeg har haft hund hele mit liv, og derfor har 
jeg gået rigtig mange ture på Langelinie. Den 
ro, der er til at få renset tankerne, har betydet 
meget for mig. Lige meget hvornår på dagen 
og på året, så er der altid smukt dernede. Det 
er altid et nyt billede, man kan tage.” 

Anne Eskelund Petersen 
Gymnasieelev, Faaborg Gymnasium
Faaborg
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Vores egn i tal

Fakta 170 nystartede virksomheder 

I perioden 2012 til 2016 er 
der oprettet over 170 små 
iværksættervirksomheder med 
under 50 medarbejdere.

         1.700 motionister

Mere end 1700 aktive motionister 
og idrætsudøvere deltog i Faaborg 
Outdoor Event (nu Outdoor 
Sydfyn) i 2015.

260 fuglearter

Bøjden Nor er et fredet natur- og 
fugleområde på 114 ha og med 
ca. 60 registrerede ynglende 
fuglearter. Hele 260 fuglearter er 
set i området.

1.000 medlemmer

Der er over 1.000 
kunstinteresserede medlemmer 
blandt egnens tre kunstforeninger.

10  steder med shelters

Man kan leje en eller flere shelters 
på over 10 lokaliteter i egnen via 
booketshelter.dk.

    13.000 sejlbåde

Faaborgegnen kan bryste sig af hele 
syv lystbådehavne og alene Faaborg 
Havn har ca. 13.000 gæstende 
sejlbåde årligt.
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”Sven og Lene Grønlykke valgte af uransagelige 
årsager at købe den her kro i 1971 og gøre det til et 
gourmetsted uden alt for fine fornemmelser. At have 
troen på og modet til at gøre sådan noget, det synes 
jeg er flot, når man ser på alt, hvad det har affødt af 
virksomheder i omegnen i dag.”

Per Hallundbæk 
Køkkenchef, Falsled Kro
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”Jeg synes miljøet er fuldstændig fantastisk. Jeg siger selv 
kynisk, når jeg har kunder, at jeg jo ikke har noget, de andre 
ikke har, for der er vand hele vejen rundt om Danmark – men 
Det Sydfynske Øhav er helt specielt. Hvert lille sted hernede 
har sine helt egne historier, der er udover normalen.”

Charlotte Stiller 
Direktør, Hotel Faaborg Fjord
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Særegne kvaliteter
- Udvalgte kvaliteter som understøtter egnsprofilen

• Ro, stilhed og bølgebrus 

• Alternative boformer – 
såsom senior bofælles-
skab eller livet på en ø  

• Motionsmuligheder i 
naturen – til lands og til 
vands 

• Mange idrætsforeninger 

• Let adgang til både natur 
og kultur

• God grobund for natur- 
og outdoor-turisme 

• Sommerhusudlejning og 
hoteller 

• Kvalitetsbevidste 
fødevareproducenter 

• Kulinariske oplevelser på 
internationalt niveau 

• Maritimt erhverv, særligt 
indenfor skibsbygning 
– for eksempel Tuco 
Skibsværft og Winner 
Optimist 

• Mindre virksomheder 
med national og 
international rækkevidde 

• Fornyelse af stolte 
håndværkstraditioner – 
eksempelvis Steensgaard 
Principlandbrug, Falsled 
Kro, Lind & James design 
og Konnerup Chocolatier

• Enestående, landskabelig 
diversitet med bjerge, 
fjorde, øhav, skove, 
strande og marker  

• Det Sydfynske Øhav  

• Rig mulighed for bolig 
med havudsigt 

• Diversitet i boformer 
- mulighed for både 
lejlighed i byen og 
stråtækt gård på landet 

• Bøjden Nor – et fredet 
naturområde med unikt 
fugleliv 

• Færge til Als, Avernakø, 
Lyø og Bjørnø 

• Lystbådehavne

• Fokus på læring i og af 
naturen – eksempelvis 
Forsknings- og feltstation 
under Syddansk Univer-
sitetscenter i Svanninge 
Bjerge, Specialuddannel-
serne ved Nyborg Sø-
fartsskole i Nakkebølle; 
Dalum Landbrugsskole i 
Korinth 

• Ungdomsuddannelser 
– blandt  andet Faaborg 
Gymnasium, HF og VUC 
Fyn Faaborg 

• Naturskolen Trente 
Mølle  

• Efterskoler med fokus på 
læring i og af naturen 

• Fokus på kreativ læring – 
blandt andet i musiksko-
le, filmskolen 18 Frames, 
filmskolen Klar til film 
Station Next og egnens 
friskoler

• Outdoor Sydfyn – 
national  sportsevent  

• De Fynske Alper 

• Øhavsstien 

• Plads til specialinteresser 
såsom dykning, 
fuglesafari, 
veteranjernbane eller   
besøg på vingård 

• Troldeland – en af 
Danmarks største 
naturlegepladser ved 
Svanninge Bakker 

• Idyllisk, gammel 
byg- ningskultur med 
bindings- værkshuse, 
slotte og herregårde 

• Oldtidsminder – blandt 
andet ved Skerningehøj, 
Pipstorn Skoven og 
Alléskoven 

• Aktive kulturinstitutioner 
– eksempelvis Faaborg 
Museum, Byskolen, 
Øhavsmuseet og   
Helios Bio  

• Levende kunstmiljø 

Livskvalitet og sundhed Læring og uddannelse Beliggenhed og omgivelser Erhverv og vækst Kultur og fritid
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Projekt og proces 
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n Projektleder og kontaktperson: 

Bjarne Brøndgaard 
Mail: voresegn@faaborgmidtfyn.dk 

Projektkonsulenter: 
Urban Goods
www.urbangoods.dk 

Styregruppen: 
Christian Thygesen 
Anne Møllegaard Mortensen 
Torben W. Smith 
Katrine Søe 
Henning Wiesinger 
Helene Bækmark 
Mai-Britt Helle Jensen
Annette Klysner 

Forsidefoto:
Steffen Stamp for Realdania

Foto:
Mette Krull

Udgivelse:
Maj 2016

Samarbejde:
Egnsprofilerne er udarbejdet 
i samarbejde med borgere, 
offentlige aktører og erhvervsliv fra 
Forstadsbåndet, Ringeegnen og 
Faaborgegnen. 

Se mere her: 
www.sammenom.fmk.dk 
www.voresegn.dk 
www.fmk.dk 
www.paaforkant.dk

Projektet er støttet af:

Egnsprofiler for 
Faaborg Midtfyn Kommune 

voresegn 

Sammen om

Urban GoodsDK
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