
Bevillinger vedr.” UNESCO Geopark – Det Sydfynske Ø-Hav” 
 

Budget 2018: 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev der bevilget et øget driftstilskud til det fælleskommunale 
Naturturisme I/S (nu Geopark Det Sydfynske Ø-hav) med henblik på igangsætning af en inddragelses- og 
udviklingsproces, der skulle kortlægge om der var et bredt grundlag for at få Det sydfynske Ø-Hav 
certificeret som UNESCO Global Geopark. 
 
Drift i 2018: 268.000 kr. 
Drift i 2019: 290.000 kr. 
 
Budget 2019: 
For at blive certificeret som UNESCO Global Geopark stiller UNESCO en række krav. Første skridt er at der 
etableres en geopark, der dækker det sydfynske Ø-Hav. Etableringen af den lokale geopark er en nødvendig 
men ikke tilstrækkelig betingelse for at kunne opnå certificering som UNESCO Global Geopark. 
 
Naturturisme I/S vurderede, at etablerings- og anlægsudgifter for geoparken ville udgøre i alt 2,75 mio. kr. 
for alle de sydfynske kommuner. Svendborgs andel heraf udgjorde 1.228.425 kr. Etableringen af Geopark 
Det Sydfynske Ø-Hav ville medføre afledte driftsudgifter i form af en forøgelse af det årlige driftstilskud til 
Naturturisme I/S på i alt 1.100.000 kr. Svendborgs andel heraf udgjorde 491.370 kr. 
 
Anlæg i 2019: 1.228.425 kr. 
Drift i 2020:    491.370 kr.* 
 
Note: årligt driftstilskud fra 2020 og frem 
 
Budget 2020: 
UNESCO stiller som krav for certificering, at der i en UNESCO Global Geopark etableres mindst ét geopark 
besøgscenter. Bestyrelsen for ”Geopark Det sydfynske Ø-Hav” og de fire borgmestre har vedtaget at hver 
kommune kan udvikle deres eget geopark besøgscenter og at Faaborg-Midtfyn Kommune åbner deres 
besøgscenter i 2020. 
 
Svendborg Kommune udarbejdede et anlægstema vedrørende udvikling af et geopark besøgscenter i Hudes 
Pakhus. Etableringen er fase-opdelt hvilket betyder, at der for 2020 planlægges etablering af et geopark-
corner i tilknytning til turistkontoret og udvikling af et koncept og en businesscase for selve geopark 
besøgscentret i Svendborg. Anlægsudgifter udgør i alt 107.000 kr. Afledte driftsudgifter (lejeudgifter hos 
Svendborg Event) udgør årligt 20.000 kr. i 2020 og 2021. Anlægstemaet blev godkendt i forbindelse med 
vedtagelse af budget for 2020. 
 
Anlæg: 107.000 kr. 
Drift 2020: 20.000 kr. 
Drift 2021: 20.000 kr. 
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