Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, anden runde 2016
Projekter på de små øer
Projekttitel

Ansøger

Ø

Tilskud

Lån

Beskrivelse

Ny vogn til turisttransport på Baagø Baagø Beboerforening

Baagø

kr.

Vestergård Mølleri på Hjarnø

Vestergård Mølleri

Hjarnø

Projekt Orø-Toget

Foreningen Orø-Toget

Orø

kr.

255.000

Projektet har til formål at indkøbe et tog (traktor kammufleret som tog), der skal bidrage til at
transportere turister rundt på Orø og ud til øens attrakttioner og destinationer. Orø har ingen
anden offentlig transport eller lokal taxakapacitet. Der skal køres efter en fast og annonceret
fartplan og rute med en kapacitet på 36 passagerer. Toget betjenes og vedligeholdes af den
lokale modeltogklub. Det er planlagt at toget uden for højsæsonen kan generere indtægter ved
div. markeder og events, samt ved udlejning til private. Der er vedlagt et udførligt budget over
drift, og der er indhentet tre tilbud på indkøb af tog. Projektets konkrete aktiviteter vil gå til
indkøb af togsæt.

Støtte til køb af festtelt

Lyø Beboerforening

Lyø

kr.

110.788

Projektet har til formål at indkøbe et festtelt med plads til 200 personer, samt tilbehør i form af
borde, stole, gulv, belysning og opvarmning. Teltet skal danne ramme om festlige begivenheder
som f.eks. sommer-, høst- og havnefest, der har tradition for at bringe mange besøgende til
Lyø. Teltet skal desuden kunne lejes ud til private og øens øvrige foreningsliv for at sikre
indtægt til vedligeholdelse. Der er indhentet tilbud på telt og tilbehør, som kan leveres så snart
finansiering er på plads.

Forbedrede faciliteter til
fiskerierhverv og turisme på Sejerø
Havn

Sejerø Kølehusforening

Sejerø

kr.

98.735

I takt med at fiskeriet er reduceret på Sejerø, arbejdes der med at udleje havnens
overskydende fiskerelaterede bygninger til nye formål, der bidrager til at opretholde det
tilbageværende fiskerierhverv på Sejerø gennem lejeindtægter. Projektet har til formål at
opgradere og forbedre den nedslidte bygningsmasse, så den fremadrettet kan huse både
fiskerirelaterede og turistunderstøttende aktiviteter. Lejeindtægterne er nødvendige for fortsat
at kunne drive de tilbageværende faciliteter til fiskeri på Sejerø Havn.

114.075

Beboerforening ønsker med projektet at understøtte turismen på Baagø. Projektet har til
formål at indkøbe en transportvogn (til spænd på traktor) til turistkørsel fra havnen og til
’byen’, en strækning på 3 km, og til ture rundt på øen. Der har tidligere været en privat ejet
vogn på Baagø, der har været benyttet til formålet, men denne kan ikke længere synes. Baagø
Beboerforening vil stå for drift og vedligehold af vognen.
kr.

82.000 Ansøger vil etablere et kommercielt ”små-ø mølleri” med tilhørende gårdbutik, der kan tilbyde
turisterne at følge processen fra jord til bord. Projektets konkrete aktiviteter går til indkøb af en
professionel kværn, samt til at klargøre lokaler til godkendelse af forarbejdning af gamle
kornsorter til mel fra egne marker samt et rum til salg af produkterne. Mølleriet skal etableres i
en eksisterende staldbygning i forbindelse med ansøgers trelængede gård med marker ud til
fjorden, og hvor der på ejendommen holdes forskellige gamle husdyrracer, der allerede nu
tiltrækker nysgerrige. Ansøger anfører, at der er stor interesse for de gamle
landbrugsteknikker.
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Natur-og kulturformidling på Sejerø Kalundborg Kommune, Kultur Sejerø og Nekselø
og Nekselø
og Fritid

kr.

125.000

Projektet har til formål at forbedre adgangen til Nekselø og Sejerøs natur, dyreliv og kultur- og
lokalhistorie gennem etablalering af en oplevelsesrute, der kan formidle historie og fortællinger
om øerne. Projektets konkrete aktiviteter vil bl.a. gå til, at der på øerne anlægges en
oplevelsesrute med borde/bænkesæt og træskulpturer med QR-koder, der leverer lydfiler til de
besøgendes telefoner. Til oplevelsesruterne vil der ligeledes blive produceret foldere og
skiltning, websider og produceret 8 sange afholdt to pop-up koncerter. Udviklingen af ruterne
sker i samspil med øernes lokale aktører og beboere, der skal bidrage til beslutningen om
skulpturernes indhold, udformning og placering.

Mandøekskursioner og turistsejlads Foreningen Skøgum
med Vadehavsbåden Martha

Mandø

kr.

359.688

Projektet har til formål at fremme maritime oplevelser i Nationalpark Vadehavet gennem
rutesejlads og ekskursioner som østers, sæl- og fugleture for medlemmer, turister og øvrige
interessegrupper. Projektets konkrete aktiviteter går til istandsættelse af den bevaringsværdige
vadehavsbåd Martha, der er ejet af foreningen. Båden har kapacitet til 12 passagerer.
Foreningen vil i sommersæsonnen drive rutesejlads mellem Mandø-Sønderho/Kammerslusen,
Ribe for bl.a. cykelturister med afsæt i foreningens frivillige og søfartsuddannede skippere og
som et non-profit koncept.

Renovering af Cafeen

Anholt

Cafe Ved Vejen

kr.

120.000 Formålet med projektet er at renovere Cafe Ved Vejen, så caféen igen kan åbne op som et
tilbud på Anholt. Caféen har været lukket de sidste to sæsonner pga. vandskade i de elektriske
installationer på grund af et utæt tag. Projektets konkrete aktiviteter går bl.a. til renovering af
tag og terasse samt til etablering af personalebad og –toilet og køkkeninventar. Ansøger
forventer at caféen vil kunne skabe en række arbejdspladser i højsæsonen.

Facaderenovering, energiforbedring Aarø Forsamlingshus
og akustikregulering

Aarø

kr.

340.000

Aarøhus agerer som samlingssted for beboerne på Aarø. Aarø forsamlingshus står overfor en
række nødvendige renoveringstiltag. Projektets konkrete aktiviteter går bl.a. til udskiftning af
vinduer og facadedøre i hoved- og bagbygning, der er i meget dårlig stand, samt af et 50 år
gammelt oliefyr. Derudover ønskes udskiftet tegloverligger, isolering og omfugning af gavle og
revner. Der er også ønske om at forbedre akustikken ved opsætning af lyddæmpende plader,
for at forbedre lydkvalitet ved sociale sammenkomster. Forsamlingshusets driftsomkostninger
finansieres af udlejning til fester og andre arrangementer.

Udvikling af "Øhop Sydfyn"

Svendborg Havn-, Færge og
Sundfart

Det Sydfynske Øhav

kr.

604.000

Projektet har til formål at udvikle et økonomisk bæredygtigt øhopkoncept, der på tværs af
kommunegrænser kan sammenbinde øerne i det Sydfynske Øhav til en samlet
turistdestination. Projektet tager afsæt i pilotprojekt fra 2016 med færgen Hjortøboen, der
foruden den faste ruteplan mellem Hjortø-Svendborg sejlede til ørene Skarø, Avernakø og
Drejø. Forsøget med ø-hop på tværs af øerne blev en succes med alle afgange udsolgt samt
udfyldt kapacitet på Skarø-Drejø færgen. Med dette projekt er formålet at skabe rammerne for
et to årigt forsøgsprojek med to mindre person- og cykelfærger, der skal sejle på tværs af øerne
i fast rute med flere anløb i begge retninger på hver enkelt destination, der kan løbe i
højsæsonnen over en 2-årig periode. Projektets konkrete aktiviteter går til leje og drift af to
færger, formidling samt udvikling af bookingsystem og øhopsportal.

Indendørs café

Gl. Elmegaard Museumsfond Drejø

kr.

15.000

Gl. Elmegaard er hjemstavnsmuseum på Drejø indrettet i en gammel 4-længet gård. Der er
åbent dagligt for turister i sommermånederne og for selskaber i skuldersæsonnerne. Fra 2015
er det udendørs cafetilbud udvidet med en indendørsafdeling i galleriet som suplement i
ustadigt vejr. Tilbuddet har åbnet op for en ny og udviddet kundegruppe i form af
virksomheder, der afholder seminarer o.lign. i lokalerne. Den nye kundegruppe efterspørger
fleksible møbelløsninger. Projektets konkrete aktiviteter går til indkøb af stole og kvadratiske
caféborde, der giver fleksibilitet til optimal indretning.
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Nyt Energivenligt Varmeanlæg til
Avernakø Forsamlingshus

Avernakø Forsamlingshus

Avernakø

kr.

96.850

Avernakø Forsamlingshus er omdrejningspunkt for øens sociale og kulturelle liv og
sammenhold. Formålet med projektet er at energioptimere forsamlingshuset, hvilket kan
bidrage til at nedbringe driftsomkostningerne og fremtidssikre huset. Driftsomkostningerne
forventes at blive nedbragt med 15 pct. af de nuværende fyringsomkostninger. Derudover
kommer fordele med hurtigere opvarmning af rum og fritagelse for håndtering af olie.
Projektets konkrete aktiviteter er indkøb af 4 elektriske varmepumper samt installation.

Ældreboliger på Tunø

Tunø Fonden

Tunø

kr.

300.000

Tunø Fonden vil imødekomme en utidssvarende boligmasse for befolkningen på Tunø ved at
indrettte to ældre boliger i en af fondens bygninger. Der har tidligere været et for-projekt,
hvorfor der allerede er udarbejdet arkitekttegninger, ingeniørberegninger og udarbejdet
licitationsmateriale, samt opnået byggetilladelse fra Odder Kommune.

I alt

kr.

2.419.136 kr.

202.000

Side 3 af 3

