Dokumentation for rammefortælling
Svendborg Kommune
Det maritime
Grundlag

Styrker og stedbundne Svendborg repræsenterer i sig selv et stykke dansk,
ressourcer/ kvaliteter maritim historie. Det særkende skal fastholdes i
fremtiden. I dag er Svendborg en af de få danske byer,
som lever i, med og af det maritime præg inden for
uddannelse, erhvervsliv og turisme. Desuden ser
borgerne det maritime islæt som en væsentlig del af
byens identitet. (Planstrategi)
Det maritime særpræg adskiller Svendbrog fra de
fleste andre byer. Mellem 2000 og 3000 studerer
søfart, lever af et maritimt erhverv eller har gjort det;
landets største marineforening ligger i Svendborg.
Hertil kommer de mange, der sejler af lyst. Det skaber
tilsammen grundlag for en stærk og levende maritim
tradition. (Kommuneplan - Kulturarv). SIMAC og
maritims erhvervshus på havnen i 2019.
1/3 af årets gazellevirksomheder i 2014 og 2015 var
enten fra IT-erhvervet eller det maritime erhverv (Cocreate).

IT

Turisme

1/3 af årets gazellevirksomheder i 2014 og 2015 var
enten fra IT-erhvervet eller det maritime erhverv (Cocreate).

Svendborg er udvalgt af Erhvervs- og Vækstministeriet
til at være en af de 20 Særlige Feriesteder i Danmark.
Svendborgs DNA bygger på den maritime kulturarv,
kunst og kultur samt de muligheder, naturen byder for
at være aktiv turist. Den maritime kulturarv er udpeget
som et gennemgående tema for udvikling af turismen i
området med fokus på udvikling af overnatningssteder
og disses tilknytning til natur-, kajak-, dykkerturisme og
anvendelse af vandet som styrkeposititon.
Svendsborg Kommune er landets første
Cittaslowkommune, som bygger på bæredygtige
værdier, der understøtter det gode liv.
Svendborg er valgt som centrum for Det Sydfynske
Øhav fordi området udgør et stort opland af
lystsejlere, har en kritisk masse og international appel
for dette segment. (Kommuneplan - Erhverv og
Turisme)

Svendborgs rolle som Danmarks bedst bevarede
industrivhavn førte til, at Kulturarvsstyrelsen i 2009
udpegede Svendbdorg som kulturarvskommune med
særlig fokus på at beskrive og udvikle den byggede
maritime kulturarv. (Fremtidens Havn)
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Potentialer

Styrkepositionerne IT og Maritim har potentiale til at
kunne bidrage til egentlig kritisk masse i lokalområdet,
forstået som en tilstrækkelig mængde arbejdskraft,
erhvervsklynger og befolkning til, at det kan styrke
området samlede konkurrenceevne og
gennemslagskraft. Dette forudsætter dog en øget
acceleration bag massen og en større
sammenhængskraft (Co-create Sydfyn).I det
fremadrettede arbejde med at tiltrække nye
virksomheder [på havnen] og dermed arbejdspladser
til havnen skal der bl.a. fokuseres på maritime
virksomheder over en bred kam, eksempelvis inden for
udvikling/teknologi, reparation/service, rederi,
shipping, skibsmægling, handel med lystbåde,
kajakker, maritimt udstyr, osv. (Fremtidens
Havn)Udviklingen af Fremtidens Havn med samling af
SIMAC og maritime erhverv på Nordre Kaj og Østre Kaj
vil fra 2019 blive en stor driver inden for det maritime.
(Fremitdens Havn)

Styrkepositionerne IT og Maritim har potentiale til at
kunne bidrage til egentlig kritisk masse i lokalområdet,
forstået som en tilstrækkelig mængde arbejdskraft,
erhvervsklynger og befolkning til, at det kan styrke
området samlede konkurrenceevne og
gennemslagskraft. Dette forudsætter dog en øget
acceleration bag massen og en større
sammenhængskraft (Co-create Sydfyn)

Stedbundne
vækstdrivere

Den maritime branche tæller ca 1200 ansatte fordelt
på 84 virksomheder (Co-create Sydfyn)

IT-branchen tæller ca. 320 ansatte fordelt på 41
virksomheder og er kendetegnet ved få store og
mange små virksomheder. Der er dog sket en ændring
i dette de seneste år, hvor langt flere mindre
gazellevirksomheder er sprunget frem og derved
skaber et endnu stærkere grundlag for udviklingen af
IT-erhvervet i Svendborg. (Co-create Sydfyn).

I Svendborg er nogle af de store stedbundne
vækstrivere inden for det maritime, både
uddannelsesinstituionen SIMAC og Fyns Maritime
Klynge samt de maritime erhverv i byen.

RammeKommunalt budget
betingelser

Fortsat udvikling af den maritime kulturarv og naturen
som bærende og bæredygtige elementer i
turismeerhvervet, herunder udbygning af muligheder
for lystsejlere, vandreturister langs Øhavsstien, Special
Interest Tourism (SIT) med fokus på sport og
uddannelse, særligt i naturen, og de kulinariske
oplevelser, som Sydfyn byder på. I det fremadrettede
arbejde med at tiltrække nye virksomheder [på
havnen] og dermed arbejdspladser til havnen skal der
bl.a. fokuseres på turisme og oplevelsesøkonomi,
herunder styrkelse af mulighederne for en
udstrækning af turistsæsonen med erhvervsturisme,
kulturturisme osv. (Fremtidens Havn)

Svendborgs vækstdrivere inden for turisme er mange Naturturisme, Svendborg Event, Svendborg Museum,
Dansk Museeum for lystsejlads, Kulturlivet, udviklingen
af Frederiksø samt en lang række lokale, private
aktører inden for hotel- og restaurationsbranchen
samt inden for oplevelsesøkonomien. Styrken findes
bla. i det samarbejde, der er imellem Kommune og alle
aktørerne i realisering af projekter, der tiltrækker
Der er en forventet vækst i IT-branchen i Svendborg på gæster.
18% i perioden 2013-2018 (Co-create Sydfyn)

7,7 mio kr. til ombygning af Kvægtorvet til
Fremtidsfabrikken II

I ca. 13mio kr årligt investeret i turismeudvikling
igennem Udvikling Fyn (herunder Destination Fyn og
Sport Event Fyn), Svend, Kulinarisk Sydfyn,
Naturturisme I/S, Svendborg Event, mm. (heri ikke
medtaget tilskud til kulturlivet generelt, som også
kommer turister til gode)

Side 2 af 8

Kommuneplan

Byrådet har en målsætning om at bidrage til udvikling
af innovation og vækst indenfor det maritime
område.Svendborg Kommune er i gang med flere
havneudviklingsprojekter, som skal sætte fokus på
Svendborg Havn, herunder udvikling af arealet
omkring Jessens Mole som den blandede by med
boliger og erhverv, Frederiksø som kultur- og
erhvervsø, Nordre Kaj som uddannelses- og erhvervsby
og Østre Kaj som erhvervscentrum. Derudover har
Svendborg Kommune igangsat et projekt for at
fremtidsskire den to kilometer lange havnestrækning
"Den Blå Kant" fra Den Runde Lystbådehavn til Østre
Kaj. Projektet skal dels klimasikre havne og dels udvikle
byrummet omkring havnen, således at havnen og
byens maritime islæt forbliver et bærende element i
Svendborg. (Fremtidens Havn)

Kommuneplanen har særlig vægt på udvikling af
turisme i et bæredygtigt perspektiv, både ift. naturen
og erhvervet. Der er fokus på den maritime turisme,
hvor både faciliteter i havne, oplevelsesmuligheder for
turister og profilering af Det Sydfynske Øhav som et
øhav i verdensklasse er centrale elementer. Desuden
skal man udnytte synergierne imellem turismen og
investeringer i byudvikling, særligt havneudviklingen
som både har relevans for de maritime erhverv og for
turisternes oplevelse af Svendborg som Øhavets
hovedstad med rige oplevelsestilbud.Turisme i
kommuneplanen har et fokus på at sikre de
rammebetingelser, der skal til for at turismeerhvervet
kan udvikle sig, fx ved at sikre udvikling af
oplevelsesmuligheder som både kommer borgere og
turister til gode, fx mulighed for at spille golf, cykle
mountainbike, gode havnefaciliteter, etc.
(Kommuneplan Erhverv og turisme, Kultur og fritid,
Kulturarv samt Natur)
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Fokus i politiker og
strategier

I planstrategien er Havnen og Maritime Klynger en
central bropille (Planstrategi)
Svendborg Kommunes vækststrategi: Vi skal udvikle
bymidten og havnen som et kraftcenter, der
balancerer forskning og udvikling af kreative erhverv
med et byrum i verdensklasse med plads til erhverv,
kultur og menneksker… Svendborg har i dag stærke
erhvervsmiljøer inde for det maritime, sundhed-sportuddannelse, kreative iværksættere og grøn teknologi.
Alliancerne skal tage afsæt i disse styrker; udvikle og
vækste dem.

Politisk opbakning til etablering af Fremtidsfabrikken II Ved siden af den maritime kulturarv udgør havnen
på det gamle Kvægtorv.
også en afgørende rekreativ ressouce for hele byen
samt for byens gæster og turister. Her ligger et stort
potentiale for at skabe vækst og nye arbejdspladser.
(Fremtidens Havn - udviklingsplan for Svendborg Havn
feb 2014).
Udvikling af turisme er en central bropille i
Planstrategien.

Svendborg Havns store styrke er, at den er attraktiv.
Det er byrådets opfattelse, at hvs der skabes de rette
rammer, vil der med en forbedring af konjukturerne
kunne blive konkurrence om at udvikle arealerne.
Havneområdet er således attratkivt både for udvikling
af erhverv, kultur og bosætning. Årsagen er blandt
andet den maritime historie og havnens særdeles
velbevarede kulturarv. Den identitet er vigtig både for
gamle og nye maritime aktiviteter, og for nye erhverv
og mere bosætning og kultur. (Fremtidens Havn udviklingsplan for Svendborg Havn feb 2014)
Svendborg Kommune vil arbejde målbebvedst for et
nyt spring framed, der kan skabe nye arbejdspladser
og tiltrække indbyggere og investeringer... Det
betyder, at: Vi vil udvikle Svendborg Havn som et
stærkt udgangspunkt for vækst. Her er mulighed for at
udvikle et dynamisk byområde, hvor erhvervsmæssig
vækst, maritim udvikling, byliv og bosætning er i
centrum. (Fremtidens Havn)
Vi vil undrestøtte en udvikling af vidensindholdet i de
maritime virksomheder. Det sker i sammenhæng med
erhvervspolitikken og i nært smarbejde med
virksomheder og organisationer. (Fremtidens Havn)
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Kommunesamarbejder

De sydfynske kommuner samarbejder om afholdelse af Svendborg Kommune indgår i flere tværkommunale
iværksætterforløb (Kontur 2015)
samarbejder, som understøtter udviklingen af turisme.
Herunder som medejer af Naturturisme I/S og
Destination Fyn (under Udvikling Fyn). I regi af
Naturturisme arbejder Svendborg Kommune således
sammen med Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn om
udvikling af de stedbundne kvaliteter, der er til stede i
Det Sydfynske Øhav, herunder udvikling af havne og
Øhavsstien. I regi af Destination Fyn arbejder
Svendborg Kommune sammen med de øvrige
medejere (Nyborg, Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn
og Odense) om eksempelvis udvikling af cykelturisme
under projektet Bike Island 2020. Derudover har en
række kommuner, herunder Svendborg Kommune,
samarbejdet om en ansøgning om finansiering af den
nye nationale cykelrute N8, som har været en vigtig
brik i det fremadrettede arbejde omkring udvikling af
cykelturisme.Foruden dette, er der et nyetableret
netværk med Skanderborg Kommune og Silkeborg
Kommune om kommunernes rolle og muligheder i
udvikling af turisme.

Uddannelsesaftaler og Med SIMAC har Svendborg en stærk maritim
-indsatser
uddannelsesposition.

UDDATA har sit hovedsæde i Svendborg og leverer ITløsninger til erhvervsakademier og -skoler i hele
Danmark (www.uddata.dk)

Vi vil prioritere uddannelsesmiljøer som en del af
havneomddannelsen (Fremtidens Havn).

Svendborg Erhvervsskole tilbyder uddannelser inden
for teknologi, IT og kommunikation.

Området ved Nordre Kaj og langs Nyborgvej udvikles til
en blandet uddannelses- og ervhevsbydel. Langs
Nordre kajs offentlige promenade gøres der plads til et
maritimt kraftcenter med maritime erhverv og
uddannelser. (Fremtidens Havn)
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Erhvervsråd
strategier/ indsatser

De maritime erhverv er stærkt repræsenteret i
Svendborgs Erhvervsråd med både SIMAC og DanMarine Europe.

Svendborg Event er ejet af Shopping Svendborg,
Svendborg Turistforening, Erhvervsforum Svendborg,
Svendborg Kommune, Hotel- og beværterforeningen
og Kulinarisk Sydfyn. Formålet er at dække byens
kommercielle, kulturelle og kommunale interesser og
give kommunens begivenhedskultur et løft. Svendborg
Event, og herunder erhvervslivet, arbejdet målrettet
med udvikling af turismen ved at sikre en god lokal
turistservice, arbejde for udvikling af erhvervsturisme,
profilering og branding af Svendborg med særligt fokus
på den lokale forankring, tilbagevendende
begivenheder og økonomisk effekt. Alt arbejde fra
Svendborg Event sker ud fra det perspektiv, at
Svendborg med sin maritime kulturarv, sit kulturliv og
en lang række af sportslige og folkelige arrangementer
er værd at besøge og genbesøge.
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Øvrige

Aktørers aktiviteter/
indsatser

Svendborg Kommune har i samarbejde med diverse
aktører igangsat ombygningen af Kvægtorvet til et IT
og maritimt iværksætterhus.
Svendborg og Sydfyn rummer et væld af maritime
virksomheder og i 2012/2013 har Udvikling Fyn
medvirket til at der er blevet etableret et
brancehesamarbejde dengang med omkring 50
deltagende virksomheder under navnet: Den maritime
Klynge på Sydfyn. Klyngesamarbejdet har allerede
givet konkrete resultater i form af nye arbejdspladser.
(Fremtidens Havn)
Fyns Maritime Klynge er et professionelt netværk for
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
erhvervsfremmeaktører, der arbejder for at skabe
videndeling og innovation mellem virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører
inden for det maritime erhverv på Fyn. Den Maritime
Klynge består nu af over 100 klyngemedlemmer, som
alle repræsenterer det maritime erhverv bredt.
(www.fynsmaritimeklynge.dk)

Svendborg Kommune har i samarbejde med diverse
aktører igangsat ombygningen af Kvægtorvet til et IT
og maritimt iværksætterhus.

Naturturisme har i sin strategi fokus på udvikling af
naturbundne oplevelser for turisterne - udvikling af
oplevelsesøkonomi igennem natur- og
turistattraktioner. Herunder udvikling af muligheder
for havkajak, lystsejlads, lystfiskeri,
undervandsaktiviteter, surfing og 'ved kysten naturnydere'. (Friluftsstrategi for det Sydfynske Øhav
2012-2016).
Naturturisme er lead partner på InterReg projectet
REACT, der arbejder for at sikre tværregional
turismeudvikling. Målet er at opbygge Nordens bedste
resort for aktiv kystturisme med opgradering af
øhavssti, moutainbikeruter, erhvervsudvikling for
virksomheder inden for turismen, ridestier, udvikling af
lystbådehavne og meget mere. (www.naturturisme.dk)
Svendborg Event arbejder løbende med at tiltrække
større events og arrangementer til Svendborg for at
borgere og gæster i kommunen kan nyde godt af
sportsevents, kulturevents, kulinariske oplevelser mm.
(www.visitsvendborg.dk), der alde falder inden for
udvikling af oplevelsesøkonomien inden for turisme.

Svendborg Kommune er i gang med udvikling af
konkurrenceprogram for at fremtidssikre hele
havneområdet (Den Blå Kant).
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Samarbejder

Svendborg Kommune indgår som planmyndighed i
samarbejde med de relevante museer, råd og styrelser
til sikring af det faglige samspil og opfyldelsen af mål
forkulturarven. Herudover indgår kommunen også som
i samarbejdspartner med Svendborg Museum og andre
interessenter i forskellige sammenhænge og projekter.
(Kommuneplan Kulturarv)Der er mange interesser i
udviklingen af Svendborg Havn, hvorfor denne
udvikling sker i tæt dialog og samarbejde alle
interessenter og borgere. (Fremtidens Havn)Svendborg
samarbejder i regi af Byregion Fyn med fynske
kommuner om udviklingen af den fynske
styrkeposition inden for bla. maritime erhverv, robotog velfærdsteknologi og turisme. (Planstrategi)

Samarbejdet om udvikling af Kvægtorvet er startet
med henvendelser fra erhvervslivet, der har haft
interesse i videreudvikling af de gode erfaringer fra
Fremtidsfabrikken I. Svendborg samarbejder i regi af
Byregion Fyn med fynske kommuner om udviklingen af
den fynske styrkeposition inden for bla. maritime
erhverv, robot- og velfærdsteknologi og turisme.
(Planstrategi)

Naturturisme I/S er en naturlig samarbejdspartner for
Svendborg Kommune som medejer. At styrke naturen
og kulturarven, herunder den maritime kulturarv, er
centrale i at skabe vækst i og omkring Det Sydfynske
Øhav Destination Fyn er en vigtig samarbejdspartner i
det strategiske arbejde omkring udvikling af
turismeerhvervet, eksempelvis i en fælles fynsk
satsning på cykelturisme, udvikling af Et Øhav i
Verdensklasse og markedsføring af Fyn og Øerne som
rejsedestination.Svendborg samarbejder i regi af
Byregion Fyn med fynske kommuner om udviklingen af
den fynske styrkeposition inden for bla. maritime
erhverv, robot- og velfærdsteknologi og turisme.
(Planstrategi)
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