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Kommunal strategisk fokus
på styrkepositionen

Erhvervsmæssige styrkepositioner
Maritim
IT
Kommunalbestyrelsen
i Langeland Kommune
har den 10.10.2016
godkendt en
omfattende
renovering af
Rudkøbing
industrihavn for 12.5
mio. kr. Projektet
forventes færdigt
medio 2017
Herudover er der i
budget 2017 afsat 3.5
mio. Kr. til yderligere
renovering af
Rudkøbing og
Bagenkop havne.

I samarbejde med
bl.a. Naturturisme
bidrager kommunen
med over 1.5 mio. i et
projekt vedr.
aktivitetsanlæg i det
gl. færgeleje i
Bagenkop .
Eksisterende/igangværende Aqtiv Bagenkop –
initiativer rettet mod
outdoor aktiviteter i
styrkepositionen(er). Med
Bagenkop
angivelse af deres
havnebassin.
tidsmæssige udstrækning,
Kommunal bevilling
så det giver overblik over
800.000 kr.
hvad der er i gang hvornår

Turisme
I Planstrategien et af de
gennemgående temaer.
I Landdistriktspolitikken er
et fokusområde udvikling af
kystturismen.
Kommunen har i 2016 fået
tilsagn om støtte til forsøg
og områdefornyelse i
Rudkøbing Bymidte og
godkendelse af et
byfornyelsesprogram

Rammeaftale med Turistog Erhvervsforeningen om
at udføre lokal erhvervs- og
turistservice årligt
kommunalt tilskud 1,3 mio.
kr.
Bevilliget 200.000 kr. til Øsejlads i verdensklasse, et
fælles projekt i
Naturturisme
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Rudkøbing – Købstad 2.0 –
stier der binder havnen og
byen sammen, tomme
butikker og prioritering af
nye iværksættere i dem.
Aktion tomme butikker.
Købstaden er med sine små
fine udvalgsbutikker og sine
hyggelige gader er en
turistattraktion.
Turist og
erhvervsforeningen
udvikler i samarbejde med
Destination Fyn
oplevelsesbooking på
Langeland.
Turist og
erhvervsforeningen på
Langeland arbejder
sammen med FÆRGEN
omkring Dansk Ø-ferie, ØPas .
Strynø er i 2017 omfattet af
de sydfynske øers ØHop.
Ø-havets smakke- og
naturcentret på Strynø.
Kysfrøen stationer i alle de
fire sydfynske kommuner.

Nye initiativer, der søges
realiseret

Samarbejdet med
destination Fyn og
Naturturisme samt de
fynske kommuner omkring
Bed & Bike samt bedre
skiltning af cykelruter.
-Feasibility studie vedr.
etablering af
klimalandmandsuddannelse
på Langeland
(Andelstanken, KOLD
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colleges, UCL og GAIA
Edukation)

Ærø Kommune
De væsentligste planer for Ærøs vedkommende er den netop vedtagne Strategiplan for de maritime
potentialer på Ærø, samt Ærø Kommunes Udviklingsstrategi 2016 – 2029, hvoraf det i visionsdelen
under indsatsområdet Erhverv, turisme og bosætning fremgår:

Erhverv, turisme og bosætning
Mission
Ærø Kommune skal sikre, at rammebetingelserne for erhvervsudvikling er optimale og
bidrager til øget bosætning og oplevelsesøkonomi.

Vision
Ærø er Danmarks førende iværksætter-ø.
Ledetråde:
• De maritime erhverv er en væsentlig del af udviklingspotentialet.
• Ærøs status som VE-Ø er motor for erhvervsudvikling, transportudvikling og
fagturisme.
• Ærøs unikke placering og kulturhistorie skal være en del af fortællingen om Ærø som
bosætnings-ø, sammen med fortællingen om mulighederne for at udleve drømmen om
at blive ”herre i sit eget liv”.
• Lokal produktion af fødevarer er en væsentlig del af oplevelsesøkonomien.
• Udvikling af øens bestående virksomheder sker med fokus på kompetenceudvikling og
udvikling af ny teknologi.
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Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn
Kommune

Erhvervsmæssige styrkepositioner
eksempler på særlige indsatser og
deres strategiske ophæng
(Basis erhvervs- og turismeservice ikke medtaget)
Maritim
IT
Oplevelsesøkonomi/Turis
me

Kommunal strategisk
fokus på
styrkepositionen

Udviklingsstrategien
2015-2030
Erhvervsstrategien
Udvikling Fyn

Udviklingsstrategi
en 2015-2030
LAG-Sydfynprogrammet

Eksisterende/igangv
ærende initiativer
rettet mod
styrkepositionen(er).
Med angivelse af
deres tidsmæssige
udstrækning, så det
giver overblik over
hvad der er i gang
hvornår

Maritim Klynge (2012-?)
Løbende udvikling af
erhvervshavnen i
Faaborg. Ex.
Investeringer i ny
erhvervsmole og øvrig
infrastruktur for
maritime erhverv.

Spilfabrikken i
Polymeren
(Blandet miljø for
iværksætteri,
uddannelse og
samskabelse m.
borgere/institutio
er. 1,3 mio kr
alene til spilfabrik.
Hertil køb af
fabrikken og
øvrige
investeringer i den
samt
byfornyelsesproje
kt (2016-?)

Udviklingsstrategien
2015-2030
Erhvervsstrategien
LAG-Sydfyn programmet
Udvikling Fyn/Destination
Fyn
Bymidteudvikling i
Faaborg og Ringe i
samarbejde med lokale
handelsfolk, erhverv m.fl.
(Nye bymidteplaner , 2
bymæglere 2016-18)
Byfornyelsesprojekt
Faaborg Bymidte 2012-?
Udvikling af
”Knudepunkt” og
”Kulturaksen i Faaborg:
Havnebad (indviet 2015,
Kulturhus (20 mio, indviet
2016) Nyt landskabsmuseum/ besøgs-center
til Sydfyn og Øhavet
(kommunal driftsgaranti
og fondsmidler søges til
anlæg) (2014-20)
Modernisering af
fritidscenter (30 mio kr,
heraf 50% kommunen
2013-17) og skole (40 mio
kr) (2013-16)
Outdoor Sydfyn.
Eventudvikling (0,6 mio kr
årligt) 2013-?
Naturturisme I/S jf. deres
strategi (FMK basis: 1,0
mio kr /år. Flere aktuelle
delprojekter med
supplerende kommunal
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medfinansiering: Ex React,
Havnesamarbejder,
Øsejlads m.v. (2009-?) Ny
langsigtet strategi for de
kommende år udarbejdes
FilmFyn A/S jf deres
strategi (FMK: 2,3 mio
kr/år (2005-?)
Øhavscentret, Faaborg
Havn med videre
udbygning med nyt
havnebassin for træbåde
mv. (2010-?) (flere
millioner er investeret. (1
mio. kr i 2016-17.)
Nye initiativer, der
søges realiseret

Omdannelse af
Slagterigrunden i
Faaborg
(udvikling igangsat)
Blandet oplevelses- og
maritime erhverv (2016?)
Ny havneudviklingsplan
for blandet miljø
Øget indsats for
iværksætteri (under
udvikling)

Øget indsats for
iværksætteri
(under udvikling)
Co-create

Omdannelse af
Slagterigrunden i Faaborg
(udvikling igangsat)
Blandet oplevelses- og
maritime erhverv (2016-?)

Erhverv i
Gadeplan?

Ny havneudviklingsplan
for blandet miljø
Øget indsats for
iværksætteri (under
udvikling)
Erhverv i gadeplan?

Co-create
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