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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

De 4 sydfynske kommuner (Svendborg, 
Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland Kom-
mune) har søgt og fået midler fra Syddansk 
Vækstforum til, i et forprojekt, at kortlæg-
ge, hvordan turisme- og erhvervspotentiale 
inden for fødevare- og madoplevelser kan 
styrkes. Forprojektet løber fra begyndelsen 
af december 2017 til medio marts 2018, og 
vil udmønte sig i en rapport med konkrete 
anbefalinger. Rapporten skal bl.a. beskrive 
forretningspotentiale og anvise handlinger, 
der kan skabe vækst. 

Analysen skal også afdække viljen og enga-
gementet hos relevante aktører og partne-
re, og afdække hvem af disse, der er klar til 
at indgå i et fremtidigt forløb på baggrund i 
forprojektets anbefalinger. 

Af Specialkonsulent Mai-Britt Wismann 

Langeland Kommune 

I kraft af den internationale anerkendelse, 
som dansk gastronomi har høstet i de 
seneste år, er lokale fødevare- og madop-
levelser blevet en betydelig attraktion. 
Udvikles det lokale potentiale kan det 
bl.a. skabe vækst for de lokale fødevare-
producenter, forarbejdningsindustrien og 
turismeerhvervet. 

Sydfyn og øerne i Det Sydfynske Øhav er 
i en gunstig position i forhold til at kunne 
skabe vækst i kulinariske oplevelser. En 
analyse fra Udvikling Fyn peger på, at 
området har en overrepræsentation af 
gårdbutikker, mindre fødevarevirksomhe-
der samt frugt- og grøntarealer i sammen-
ligning med resten af Fyn og Danmark. 
Sammenholdt med erfaringer fra tidligere 
projekter, på Langeland og Ærø, viser det 
et potentiale for, at området kan profilere 
sig og skabe vækst på fødevare- og mad-
oplevelser.  

Oplevelses-booking 
Har du en oplevelse eller en 

anden god vare som du gerne 

vil gøre opmærksom på eller 

måske direkte vil sælge, men 

synes du at du mangler noget 

synlighed for lige netop dette 

produkt, så er her muligheden. 

 

Hvis du vil vide mere om Op-

levelses-booking, så tag fat i 

Preben på pre-

ben@langeland.dk eller pr. 

telefon 6251 3505 

Erhverv i Gadeplan 

DET ER GRATIS AT DELTAGE 

men for at få noget på bundlinjen, skal du 
forvente, at være med i op til 2 år, samt at 
være villig til at gøre en ekstra indsats for 
din virksomhed. 

Du skal deltage aktivt i kurser, lave hjem-
mearbejde i mindre omfang, deltage i de-
batter og være åben over for de øvrige 
deltagere og deltage i netværk. 

Erhverv i Gadeplan er målrettet detail-
handlen, og bag projektet står Dansk Er-
hverv, kommunerne Svendborg, Faaborg-
Midtfyn, Ærø og Langeland, samt de loka-
le erhvervs- og turistforeninger. 

Kontakt Preben for at høre mere, på 
62651 3505 eller preben@langeland.dk 

Det er et unikt og nytænkende udviklings-
forløb, individuelt tilpasset dig og din for-
retning. Dermed får du mest muligt ud af 
forløbene. 

Du deltager sammen med 100 andre virk-
somheder. Primært detailhandlere og re-
stauranter, der ligger i gadeplan. 

Du får en individuel handleplan for de 
emner og den tidsplan, du vil arbejde med. 

Du får 3 særskilt tilrettelagte kompetence-
udviklingsforløb. Forløb der foregår på et 
tidspunkt, der passer dig bedst. 

Du får tilbudt en mentorordning og kan 
deltage i netværk, sammen med andre virk-
somheder tæt på dig . 

Veje til vækst indenfor fødevare og turisme 
på Sydfyn og øerne i Det Sydfynske Øhav  



Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med 

hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kød-

producenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter 

og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og 

dele ny viden og formidle den positivt videre.  

Bedst i længden 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 

Torvet 5 

5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: preben@langeland.dk 

www.langeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

Bagenkop Kro 
Bette Jette v/Kim Nielsen 
Bøstrup Strandgård 
Enghavegård vedr. Schou 
Fiskekutteren Liljen SG23 
Fiskerne i Spodsbjerg Havn 
Fiski 
Frugt og grønt bod 
v/Bodil Christensen 
Frugtavler Peder Evald 
Pedersen 
Generalen v. Pichardts 
Hedo's Bageri 
Hotel Skandinavien 
Humble Bageri 
Humble Kro 
Humblebageren i Bagenkop 
Kutterfisk i Spodsbjerg 
Lindelse Kro 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 
Pletkærgård 
Rubenlund Agro A/S  
Skovsgaard Gods 

Skovsgård Madmarked 
Slagterpigerne 
Snødeslagteren 
Spisestedet Neptun 
Strandlyst Frugtplantage 
Strynø Gaardbutik & 
Gaardcafe 
StrynØfrugthave 
SuperBrugsen Rudkøbing 
Søbanke 
Thummelumsen 
Tranekær Slot og Gods 
Tranekær Slotsmølle 
Vandkants is 
Øhavets Dexter 
Øhavsmarkedet 
Ø-Lam 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lars Chr. Prytz 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer 

Spirende fødevareoplevelser 

Står du i spidsen for en ambitiøs fødevarevirksomhed, 
men mangler et skub til at indfri jeres potentiale om mer-
salg, produktionsoptimering eller nye markeder? 

Hvis ja, så har vi løsningen med et skræddersyet udvik-
lingsforløb i programmet Spirende Fødevareoplevelser. 
Med et kontant tilskud på 50% til en skarp vækstplan 
hjælper vi dig med at sætte turbo på udviklingen af din 
virksomhed. 

Du får: 

En skræddersyet vækstplan: Med en vækstplan får du – 
via samarbejde med ekstern rådgiver – et centralt overblik 
over din virksomhed, og bliver i stand til at træffe bedre 
forretningsmæssige valg – til gavn for bundlinjen. 

Du kan vælge mellem disse vækstaktiviteter: 

•Vækst camps 

•Tema camps 

•Market camps 

•Video inspiration 

Kom godt i gang 

Vi forudsætter, at du er vækst-
ambitiøs og parat til at investere tid og ressourcer i forlø-
bet. Til gengæld er der medfinansiering til dig og din virk-
somheds indsats, hvor vi refunderer op til 50% af udgiften 
til køb af ekstern rådgivning. Den eksterne rådgiver er spe-
cialist på sit felt og samarbejder med dig om at udarbejde 
en skræddersyet vækstplan. 

Prisen for at deltage i forløbet er 2.000 kr., som giver dig 
adgang til vækstplan og deltagelse i samtlige vækstaktivite-
ter. 

 

Læs mere på Væksthus Syddanmarks hjemmeside 
www.vhsyddanmark.dk 


