
 

 
DET  KONGELIGE  AKADEMI  FOR  DE  SKØNNE  KUNSTER 

AKADEMIRAADET 
 

Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål 
                

Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten, 1050 København K 
Tlf  +45  33 74 49 10   info@akademiraadet.dk    www.akademiraadet.dk 

 

 
Til Svendborg Kommune 
Miljø, Erhverv og Teknik 
Susanne.moller.hansen@svendborg.dk  
 
 
 

Charlottenborg den 30. april 2018 
 
 

Tåsinge Flyveplads 

Akademiraadet er blevet bekendt med, at Svendborg Kommune har planer om en sparerunde, der 
bl.a. kan føre til lukning af Tåsinge Flyveplads.  
 
Akademiraadet betragter Tåsinge Flyveplads som et kulturmiljø; en lukning vil derfor i vores øjne, 
være beklagelig og et kulturelt tab for området og for Danmark.  
 
Landskabet fortæller historien om vores kultur, visioner, perspektiver og prioriteringer gennem ti-
den. Akademiraadet ønsker, at vi som samfund både tænker fremad og naturligvis løser aktuelle ud-
fordringer bedst muligt. Men til tider er der behov for et blik bagud og for at revurdere betydningen 
af de kulturspor, samfundet allerede har sat og som bidrager til den samlede mosaik af værdier.  
 
Det bliver stadig mere sjældent at finde frirum i landskaberne. Hver mulighed, hver åbning imellem 
alt det almindelige er en ressource, en chance for det usædvanlige - og måske er Tåsinge Flyveplads 
et kommende aktiv for mere, end vi lige nu kan forestille os.  I hvert fald en mulig forbindelse til 
luftrummet, der sandsynligvis i fremtiden vil blive en væsentlig transportkorridor, mens vejinfra-
strukturen til stadighed får sværere og sværere ved at opfylde behovet for transport.  
 
At flyve selv er måske den aktivitet et menneske kan udføre, hvor vi i højeste grad viser, at vi er for-
skellige fra de andre dyr. Vi gør noget, som vi ikke er konstrueret til. Flyvning er innovation og den 
poetiske drivkraft bag innovation. Et symbol på frihed og muligheden for at binde mennesker sam-
men i verden på tværs af afstande. 
 
For at tænke nyt skal vi have plads til vore ideer, højt til loftet og perspektiv. Når vi hæver os op, får 
vi perspektiv på egen tilværelse og geografisk område. Når vi flyver i små eller ultralette fly, er det 
en æstetisk og fysisk oplevelse, der skærper alle sanser. Pludselig ser vi udviklingen af vores om-
råde, vi ser vores potentialer og aktiver. 
 
Flyvepladsen er Svendborg Kommunes borgeres adgang til lufthavet. Det er her, drømmene kan få 
vinger, rigtige vinger. Det er børnenes mulighed for at cykle ud til stakittet og se de små fly lette og 
lande. Det er drømme og inspiration. En mulighed for at sanse området fra luften. Det er turisters 
mulighed for at komme flyvende eller tage en tur op i lufthavet og se det smukke område. Det er 
erhvervsfolks hurtige adgang til de store byer inden for en 1000 km radius. 
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Hvad enten man benytter sig af muligheden eller ej, er der psykologisk værdi i at vide, at man hur-
tigt kan nå et møde i regionen. Flyvepladsen er med til, at gøre Svendborg Kommune central i 
Nordeuropa og det sydlige Skandinavien. 
 
Akademiraadet vil anbefale, at man revitaliserer flyvepladsen, fx i forhold til undervisning eller an-
den innovationssammenhæng. Derfor vil Akademiraadet anbefale, at Svendborg Kommune bevarer 
Tåsinge Flyveplads.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Akademiraadet 
 
Milena Bonifacini 
Formand 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             
 

    Den 27. april 2018   
 

 
 
Teknik- og Erhvervsudvalgets reduktionsforslag – Lukning af Tåsinge Flyveplads 

 
Vi er blevet bekendt med at Svendborg Kommunes Teknik- og Erhvervsudvalg i reduktionsforslag, budget 
2019-22, har foreslået lukning af Sydfyn/Tåsinge Flyveplads.  
 
En lille besparelse på driftsbudgettet - men et stort tab for området 
 
En lukning af Sydfyn/Tåsinge flyveplads vil betyde et tab for området, der langt overstiger den beskedne 
besparelse der kan opnås på driftsbudgettet ved at lukke flyvepladsen. 
 
Pladsen er base for en flyveskole, et taxaflyselskab, et flyværksted og to aktive flyveklubber med ca. 100 
medlemmer. Aktiviteter der er nødsaget til at lukke eller flytte væk fra området, hvis pladsen lukkes.  
 
Pladsen tjener desuden som udgangspunkt for en lang række aktiviteter, herunder både skoleflyvning, 
privat, firma- og forretningsmæssig flyvning og trækker flyvende turister til fra både ind- og udland.  
 
Pladsen giver det lokale erhvervsliv direkte adgang til at komme ud i verden og deres kunder lettere adgang 
til at besøge virksomheder på Sydfyn og omegn. Nærmeste reelle alternativ er Hans Christian Andersens 
Airport (Odense Lufthavn ved Beldringe), hvilket giver næsten 2 timers ekstra transport ved et besøg i 
området. Sydfyn/Tåsinge flyveplads har derfor en geografisk vigtig placering, som eneste flyveplads på 
Sydfyn. 
 
Turister fra ind- og udland, der anvender flyvepladsen skaber omsætning for både hoteller, restauranter, 
biludlejning og lokale turistattraktioner. Det lokale erhvervslivs omsætning herfra overstiger mange gange det 
driftstilskud, som kommunen har udsigt til at spare. 
 
Nyligt vedtagne EU regler for kommerciel flyvning med mindre ét-motorede turbopropfly har skabt basis for 
at mindre flyvepladser nu bliver interessante at betjene for kommercielle flyruter og rute-taxaflyvning. 
Samtidigt arbejder den europæiske luftfartsmyndighed EASA på gøre det lettere for mindre flyvepladser at 
udnytte GPS teknologi til beflyvning under instrumentvejrsforhold. Det vil yderligere gøre en plads, som 
Sydfyn/Tåsinge relevant for kommerciel og erhvervsmæssig beflyvning. Disse muligheder afskriver 
kommunen sig fuldstændig fra ved en lukning af pladsen. 
 
Er flyvepladsen først lukket, vil området for altid have mistet et stykke infrastruktur, der kan vise sig at blive 
endnu mere værdifuldt for området i de nærmeste år. Al erfaring viser at det i dag er stort set umuligt at 
udlægge areal til en ny flyveplads i Danmark. Se blot på de mange års forsøg på at finde et egnet område til 
etablering af en ny lufthavn tættere på Århus. 
 
 
 

                  
  

                
 

                  

 

 

 

Miljø, Erhverv og Teknik  
Svendborg Kommune  
Att. Susanne Møller Hansen  
 
Sendt pr. e-mail: 
susanne.moller.hansen@svendborg.dk  

 
 

 

Motorflyvningens  
Fællessekretariat 
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Vi vil derfor stærkt opfordre kommunen til at genoverveje forslaget om at lukke flyvepladsen. En kortsigtet 
besparelse af et meget beskedent beløb på driftsbudgettet, vil betyde et langt større tab for det lokale 
erhvervsliv og at området for al fremtid har afskrevet de muligheder for øget tilgængelighed, som en 
sydfynsk flyveplads bringer. 
 
Ovenstående er uddybet i vedlagte bilag. 
 
 
 
Med venlig hilsen   
 

AOPA Danmark Dansk Motorflyver Union             
 
 
Jacob Pedersen  Knud Nielsen               
Formand   Formand               
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Bilag 
 
Teknik- og Erhvervsudvalgets reduktionsforslag – Lukning af Tåsinge Flyveplads 

 
 
OM DMU og AOPA 

 
Dansk Motorflyver Union og AOPA Danmark er interesseorganisationer for privat- og forretningsmæssig 
motorflyvning. Vi repræsenterer ca. 1300 medlemmer i Danmark (piloter, flyejere og operatører) og har solid 
lokal forankring i 31 flyveklubber rundt i landet. Blandt andet via det internationale AOPA samarbejde er vi på 
europæiske plan mere end 25.000 medlemmer og på verdensplan næsten 400.000. Vi arbejder tæt sammen 
med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST), den europæiske luftfartsmyndighed, EASA og FN’s 
internationale organisation for luftfart, ICAO. Vi har af TBBST fået uddelegeret ansvarsområdet med 
afholdelse af praktiske flyveprøver i forbindelse med opnåelse af privatflyvercertifikat, en aktivitet som også 
er hjemmehørende på Sydfyn/Tåsinge Flyveplads. 
 
 
Skoleflyvning – uddannelse af piloter  
Starling Air, som står for ca. 45 % af operationerne på flyvepladsen, i form af taxa- og skoleflyvning, 
uddanner overvejende unge mennesker, til privatpiloter. En uddannelse som også er et springbræt til at blive 
kommerciel pilot. 
 
Starling Air går med planer om at udvide flyveskolen til også at uddanne kommercielle piloter, hvilket vil være 
et godt aktiv for Svendborg Kommune.   
 
Taxa-, firma- og forretningsmæssig flyvning  
En væsentlig del af flyvepladsens operationer udgøres af taxa-, firma- og forretningsmæssig flyvning. Det er 
f.eks. firmaer og erhvervsdrivende med flycertifikat, der bruger flyvning som transportform til at komme til og 
fra møder, opgaver etc., samt kunder udefra der har nem adgang til at komme direkte til virksomheder i 
Svendborg og omegn, i stedet for de ekstra timers transport det giver at skulle lande i Odense Lufthavn. 
 
Det bemærkes at ved opgørelse af operationstal tæller kun luftfartsselskabers flyvning som erhvervsmæssig. 
Øvrig erhvervsmæssig flyvning som firma- og forretningsmæssig flyvning registreres som privatflyvning, der 
altså dækker over betydelig erhvervsmæssig aktivitet. 
 
 
Et fokusområde for mobilitet i Europa 

 
EU arbejder målrettet på at forbedre udnyttelsen af den vigtige infrastruktur, der ligger i mindre flyvepladser. 
Dels for at forbedre udviklingen i og tilgængeligheden af områder, der ikke ligger tæt op ad en stor 
international lufthavn og for at styrke mobiliteten for borgere og erhvervsliv. 
 
Blandt andet har EU for nyligt vedtaget regler, der åbner for at anvende mindre ét-motorede turbopropfly til 
kommerciel passagerflyvning og rutetaxa. Det giver mulighed for ruter til mindre pladser der hidtil ikke har 
haft nogen kommerciel service og Sydfyn/Tåsinge virker i den sammenhæng helt oplagt da pladsen i 
forvejen er hjemsted for et taxaflyselskab. 
 
Den europæiske luftfartsmyndighed, EASA arbejder målrettet på at udvide mulighederne for de mindre 
flyvepladser, som også kunne komme Sydfyn/Tåsinge til gode. EASA´s arbejde med at åbne for etablering 
af instrumentanflyvninger er langt fremme. Det vil gøre mindre flyvepladser endnu mere anvendelige til 
erhvervsmæssige formål og vil betyde en opblomstring af de mindre flyvepladser.  
 
Europa Parlamentet har også erkendt vigtigheden af de mindre flyvepladser og har således vedtaget en 
resolution, der beder medlemsstaterne styrke infrastrukturen for almen- og forretningsmæssig flyvning. Det 
fremgår således af Parlamentets beslutning vedr. almen- og forretningsmæssig flyvning at: 
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Europa Parlamentet  
- der henviser til, at denne sektor omfatter aktiviteter af høj værdi af så forskellig karakter som specialiserede 
luftfartstjenester (f.eks. luftkartografi, landbrugsrelaterede flyvninger, brandbekæmpelse og 
trafikovervågning), luftfartsuddannelse og fritidsflyvning, 
 
- der henviser til, at almen- og forretningsflyvning er den hurtigst voksende del af civil luftfart i Europa; 
 
- der henviser til, at almen- og forretningsflyvning supplerer almindelig lufttransport udført af kommercielle 
luftfartsselskaber og dermed leverer særlige sociale og økonomiske fordele, såsom forøgelse af 
befolkningens mobilitet, virksomheders produktivitet og regional samhørighed, 
 
- der henviser til, at almen- og forretningsflyvning er af stigende økonomisk betydning, navnlig for den 
europæiske fremstillingsindustri, der løbende har øget sin andel af verdensmarkedet og har et betragteligt 
potentiale for yderligere vækst, 
 
Og på baggrund heraf: 
 
 -tilskynder medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at investere i modernisering og 
etablering af små og mellemstore lufthavne, der har stor betydning for almen- og forretningsflyvningen; 
 
- opfordrer medlemsstaterne til at investere i den særlige infrastruktur, der er nødvendig for drift og 
stationering af luftfartøjer inden for almen- og forretningsflyvning; 

Den fulde tekst af Parlamentets resolution fremgår her: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0036+0+DOC+XML+V0//DA 
 
 
Sydfyn/Tåsinge flyveplads er i dag den eneste offentlig godkendte flyveplads, der dækker området syd for 
Hans Christian Andersens Airport (Odense Lufthavn) og har derfor en vigtig geografisk placering. 
 
 
Turisme 

Flyvepladsen tiltrækker en del turister, der kommer flyvende fra både ind- og udland. Flyvepladsen er åben 
for trafik til/fra alle lande. Told- og paskontrol er til rådighed og derfor er det et godt stop, inden der evt. 
fortsættes til andre danske flyvepladser, uden told til rådighed.  
 
Tåsinge og omegn er attraktive turistmål, også for flyvende turister. Der er fin færgeforbindelse til de øvrige 
øer i det sydfynske, kort afstand til Svendborg by. På flyvepladsen er der udlån af cykler, hvorpå bl.a. 
Valdemar Slot er et oplagt udflugtsmål.  
 
Som eksempel kan nævnes at det schweiziske AOPA på et fly-out rundt i Danmak sidste år netop besøgte 
området på grund af flyvepladsens unikke beliggenhed. Bare dette ene fly-out bestående af 40 personer 
fordelt på 18 fly gav omsætning til en række lokale virksomheder, såsom lokale hoteller, biludlejning, 
busselskab, restauranter og de besøgte turistseværdigheder. Disse beskedne 18 starter og landinger har 
dermed givet omsætning i hundredetusindkroners klassen for det lokale erhvervsliv. Det samlede 
operationsantal på mellem 3 og 5.000 årlige operationer dækker derfor over en betragtelig værdi af 
flyvepladsen for lokalområdets turisterhverv. Havde nærmeste landingsmulighed været Odense ville 
Sydfyn/Tåsinge ikke være blevet overvejet som turstop.  
 
Operationstallet  
Operationstallet har siden 2010 ligget stabilt på mellem 4 og 5.000 årlige operationer. Operationsantallet var i 2017 på 
rundt regnet 3.400. Faldet skyldes primært at banen har været ekstraordinær våd/blød i foråret 2017 og efterår/vinter 
2017 og derfor i perioder været lukket. Nedgangen er altså ikke udtryk for et reduceret behov, men for at særlige 
meteorologiske omstændigheder har reduceret muligheden for at bruge pladsen en del af året. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0036+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0036+0+DOC+XML+V0//DA
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Susanne Møller Hansen

Fra: Byg Plan og Erhverv fælles mail

Sendt: 30. april 2018 09:36

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: VS: Teknik- og Erhvervsudvalget - budget 2019 - administrationens 

finansieringskatalog - Sydfyns Flyveplads

 

 

Venlig hilsen  

 

Marianne Holmegaard 

 

Byg, Natur og Miljø 

Byg og BBR 

Ramsherred 5, 2. sal 

5700 Svendborg 

 

 

Tlf: +4562233049 

Email: marianne.holmegaard@svendborg.dk 

 

 

 
 

Fra: Svendborg Fælles Mail  
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Til: Byg Plan og Erhverv fælles mail <bpe@svendborg.dk> 

Emne: VS: Teknik- og Erhvervsudvalget - budget 2019 - administrationens finansieringskatalog - Sydfyns Flyveplads 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

Marianne Wolff Andersen 

Adm. Specialist 

 

Svendborg Kommune  

Direktionssekretariat 

 

 

Ramsherred 5, indgang B, 1. th 

5700 Svendborg 

 

 

Tlf: +4562233131 

Email: Marianne.Wolff.Andersen@svendborg.dk 
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Fra: Jakob Thrane [mailto:jt@advokatfyn.dk]  

Sendt: 28. april 2018 00:32 

Til: Svendborg Fælles Mail <svendborg@svendborg.dk> 

Emne: Teknik- og Erhvervsudvalget - budget 2019 - administrationens finansieringskatalog - Sydfyns Flyveplads 

 

Som privatpilot og bruger af Sydfyns Flyveplads vil jer her melde mig med en indtrængende appel om, 
ikke at nedlægge flyvepladsen, sådan som det er foreslået i administrationens finansieringskatalog på 
Teknik- og Erhvervsudvalgets område. 
 
Jeg ved, at Kommunen har modtaget et stort antal høringssvar med den samme appel. I 
høringssvarene er de mange stærke argumenter mod nedlæggelse allerede præsenteret og uddybet. 
En række væsentlige forhold kan efter min opfattelse sammenfattes således: 
 
Flyvepladsen er et aktiv for vores erhvervsliv. Et stykke infrastruktur, som faktisk bruges til gavn for 
økonomien i hele kommunen. Ikke af alle virksomheder, men af nogle, for hvem den hurtige transport 
er vigtig. Flyvepladsen bringer vores virksomheder tæt på hele landet - og udlandet med. 
 
Flyvepladsen er et aktiv for turismen. Gæster fra ind- og udland - især Tyskland - kommer i stort tal til 
Svendborg via flyvepladsen for at opleve vores egn. Der ingen anden egn i landet, som er så 
eftertragtet et turistmål som vores, og hvor man kan lande midt i herlighederne. For flyvere er rejsen en 
del af eventyret. De ville vælge en anden destination, hvis de ikke kunne lande i her. Der kan arbejdes 
for, at flere tyske flyvere skal kende flyvepladsen og besøge den. Flyvepladsen bringer turister til 
Svendborg Kommune. Og den kan bringe endnu flere. 
 
Flyvepladsen er et aktiv for de lokale brugere. Her er der ikke blot tale om piloterne selv, men også om 
de mange mennesker, som vi hvert år har med som passagerer. De får den enestående oplevelse at 
se Øhavet, Svendborg og Sydfyn fra luften. Vi privatpiloter flyver på grund af vores lidenskab. Vores 
gæster flyver med for at få en eksotisk oplevelse, som langt færre på egnen ville få, hvis flyvepladsen 
ikke fandtes. Enhver, som spørger i sin bekendtskabskreds her på egnen, vil høre, at mange har fløjet 
med på en eller flere ture fra Sydfyns Flyveplads, og de husker oplevelsen. Flyvepladsen bringer 
eventyr til Svendborg. 
 
Et særligt forhold, som umiddelbart kun berører mig, men som jeg kan frygte kan blive symptomatisk i 
andre af Kommunens forhold: Udover at flyve som privatpilot fra Sydfyns Flyveplads er jeg også en 
meget aktiv modelflyver i Svendborg RC-klub, som har i omegnen af 40 medlemmer. Vi har indtil nu 
fløjet fra den fine plads på Hellegårdsvej, som Kommunen har stillet til rådighed. På grund af 
byudviklingen i Tankefuld kan modelflyvepladsen imidlertid ikke blive på Hellegårdsvej i det lange løb. 
Klubben har i årevis forsøgt at finde en ny plads i samarbejde med Kommunen. Min oplevelse er, at 
Kommunen ikke har gjort meget for at hjælpe klubben til en ny plads, og at man i realiteten har ment, 
at klubben må klare sig selv. Jeg håber, at Kommunen ville ændre sin tilgang og hjælpe 
modelflyveklubben. Men jeg frygter, at kommunen i stedet vil standse endnu en fritidsaktivitet ved at 
lukke Sydfyns Flyveplads. Og jeg frygter, at udviklingen vil fortsætte, med yderligere afvikling og 
lukning af de muligheder, som tilsammen bidrager til borgernes livskvalitet. 
 
Er flyvepladsen 540.000 kr. værd årligt? En påstand om, at indtægten fra flyvepladsen er større end 
udgiften, måske langt større, vil jeg spare Kommunen for - det ville netop blot være en udokumenteret 
påstand. Men det må være åbenbart, at tallet 540.000 kr. ikke i sig selv giver et retvisende billede 
virkeligheden. En lang række andre tal, hvis størrelse er svære at måle, taler i flyvepladsen favør. 
 
Hertil kommer, at værdien af flyvepladsen ikke alene kan opgøres i tal. Flyvepladsen bidrager også til 
vores egn med livskvalitet, begejstring og eventyr for egnens borgere, piloter såvel som passagerer. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Thrane, advokat 
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SVENDBORGEVENT 
HØRINGSSVAR FOR 
SVENDBORGEVENT  
En del af et Sparekatalog 

SvendborgEvent er blevet en del af Svendborg Kommunes samlede 

sparekatalog på i første omgang 50. mio. kr. SvendborgEvent er 

placeret i kategorien Bosætning. 

Vi noterer, at det er forslagsstillers synspunkt, at beløbet kan hentes 

fra budget og ved omorganisering af selskabets arbejdskraft. Vi er 

ikke enige i denne betragtning. SvendborgEvent er en kompleks 

størrelse, hvor mange forhold griber ind i hinanden og hvor en 

tilpasning og optimering, har været i fokus, de sidste par år. Der er 

ikke et tilgængeligt buffer/overforbrug på 500.000,- kr. i selskabet. 

Vi har ikke bidraget til denne konklusion, hvorfor den står for egen 

regning. 

Vi har i SvendborgEvents bestyrelse forståelse for, at Svendborg 

kommune kan have behov for en omfordeling af sine midler og at en 

tilgang, kan være udformning af et sparekatalog fra administrationen, 

som det er tilfældet her, hvor man søger besparelser på tidligere 

tiltags underfinansiering. Vi har i SvendborgEvent ikke noget biled af, 

at vi har bidraget til denne problemstilling. 

Der er besparelser, som er besparelser, og så er der besparelser der 

er tab. De tabsgivende besparelser har vi, når der i kølvandet på 

besparelsen følger tab. Det kræver, at den investerede drift krone har 

en værdi, der er større end den investerede krone. 

Bosætning. 

Vi har noteret os den godkendte placering hos Svendborg Kommune 

i Bosætning. Svendborg Kommune har de sidste 3 år arbejdet 

strategisk med sin bosætning og er lykkedes over forventning, det er 

sådan det kommer til udtryk når det italesættes, senest til 

Kommunens nytårskur her i januar 2018. Det strategiske forarbejde 

pegede på et samlet overordnet- og 5 specifikke indsatsområder. De 

3 af dem, med direkte tilknytning til SvendborgEvents tætte 

interessentkreds. 

 

 

SVENDBORG

EVENT EN 
UNG OG 
SÅRBAR 
ORGANISA
TION. 
Det er sjældent set i 

erhvervslivet, at to 

samarbejdspartner bliver ramt 

af, den ene partners ensidige 

reducerede økonomiske 

bidrag til virksomheden i en 

lønsom forretning, uden det 

har konsekvenser på tillid og 

den fremadrettede drift. 

SvendborgEvent har på kort 

tid markeret sig og opnået 

anerkendelse for at være en 

samlende servicefunktion man 

kan få hjælp fra praktisk og 

økonomisk til events og 

turisme tiltag i Svendborg 

Kommune. 
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1. Det hele startede med en formidling af det vi samlet ser, som fundamentet i og ved, at bo i 

Svendborg. Det gode liv. 

SvendborgEvent var med fra starten og finansierede den film, der blev anslaget til rammen 

for de næste succesfulde aktiviteter. 

2. Svendborg kulturliv repræsenteret ved Hotel og beværterforeningen. Vi synlig gjorde at der i 

Svendborg afholdes mere end 700 live koncerter om året, mere end 2 om dagen i 

gennemsnit. Se på tilbagemeldingerne fra denne indsats og evaluering på opfølgningsmøde 

på Hotel Svendborg. Der er naturligvis støtteerklæring fra denne side. 

3. Jul i Svendborg. En aktivitet i samarbejde med hele detailhandlen i Svendborg, herunder 

naturligvis også Shopping Svendborg. Nye samarbejder blev etableret, julebelysningen fik et 

nyt afsæt og er i progressivt gænge om end denne opgave ikke er blevet lettere. 

Detailhandlen fik et omsætningsløft i en situation hvor stilstand vil være fremgang i forhold til 

udfordringerne med nethandelen. SvendborgEvent var et omdrejningspunkt og en tæt 

samarbejdspartner også på dette tiltag. Naturligvis også støtteerklæring fra Shopping 

Svendborg. 

4. Erhvervsfremme tiltag. Møde med Erhvervslivet og synliggørelse af Kommunens indsats og 

en undersøgelse og forklaring på sammenhæng til DI analysen. Fint fremmøde og god 

dialog. SvendborgEvent var ikke direkte involveret her, men meget direkte involveret ved 

Svendborg Erhvervsforums nye formand. Der er naturligvis også en klar støtteerklæring fra 

Svendborg Erhvervsforum. 

5. Vi var ikke involveret i præsentation af vores mangfoldighed af skoler og de områder hvor vi 

adskiller os fra det øvrige Fyn. 

6. Den sidste aktivitet var en formidling af vores tilknytning til Cittaslow, den blev koblet til de 

unge og fik herved en drejning mod uddannelsesinstitutionerne. Vi var ikke involveret her, 

men er involveret i formidlingen Cittaslow for Svendborg Kommune og har overlappende 

repræsentanter mellem Cittaslow og Kulinarisk Sydfyn, som er direkte repræsenteret i vores 

bestyrelse. Naturligvis også en støtteerklæring herfra. 

Man kan ikke arbejde med bosætning til Svendborg uden SvendborgEvent er en del af dette 

arbejde. 

Lige nu er puljen til disse aktiviteter, incourset til Svendborg Kommune og en betydelig del af disse 

midler, er øremærket til arbejdet med Landsstævnet 2021 og til støtte for GOG, Svendborg Rabbits 

og Rottefælden. Det er vigtigt, at vi har et stærkt SvendborgEvent til at udvikle og styrke vores 

erfaring og samspil med de interessenter, der skal være med til at bære Landsstævnet frem til en 

succes, ikke alene på selve eventen, men også på den eftervirkning den skal have på Svendborgs 

bosætning, efter Landsstævnets forhåbentlige succesfulde gennemførelse. 

En svækkelse af SvendborgEvent vil, alt andet lige, påvirke den fremtidige bosætning til Svendborg i 

negativ retning. 
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Vi har skabt noget særligt. 

Det unikke samarbejde, der er etableret mellem Svendborg kommune og det private erhvervsliv 

omkring SvendborgEvent er unikt. Hvor mange andre projekter kan vi fremvise af denne karakter? 

Fungerer det så, er der en merværdi, der er større end den investerede krone i dette samarbejde? 

Ja, det er der. 

Det kan vi dokumentere er tilfældet i SvendborgEvent. Vi kommer tilbage til det. 

Det er ikke noget der kommer af sig selv, det kræver vilje, tillid, dedikeret samarbejde og viljen til at 

gå en meter ekstra. 

Vi arbejder løbende med at optimere SvendborgEvent, som vi fik virksomhedsoverdraget sidste år, 

med overtagelse af alle medarbejderforpligtigelser, uden nogen form for fremadrettet kompensation. 

Vi påtog os og overførte alle medarbejders anciennitet. Heri ligger der en frigørelse for kommunen, i 

forhold til fremadrettede medarbejderforpligtigelser. Vi har pt. opsagt alle medarbejdere fra deres 

kommunale overenskomstansættelse og flyttet dem til en privat Dansk Erhvervs aftale og således 

tilpasset os de nye markedsforhold. Det har givet os en anden økonomi omkring de samlede 

personaleomkostninger. Det er ikke nogen let øvelse og vi arbejder med de følgevirkninger, der er 

konkret på kort sigt i personalegruppen og dem, der kan komme på lang sigt. Denne tilpasning har 

givet os mulighed for at imødegå en 2-3% reduktion i det Kommunale tilskud, samt placere midler i 

en fortsat progressiv og lønsom udvikling af nye events jf. selskabets formål. Og ud fra devisen, at 

stilstand er tilbagegang. Og ikke mindst, fordi der er fortsatte lønsomme perspektiver i en 

øget/styrket tilførsel af midler til SvendborgEvent. 

Skulle vi fremadrettet se på en kombination af besparelser og øget indirekte indtjening til Svendborg 

i almindelighed og til Svendborg kommune, som samlet kommune, i særdeleshed, vil det være vores 

klare og dokumenterede lønsomme anbefaling, at øge investeringen i SvendborgEvent. Det er et 

synspunkt vi fra forskellig side og med forskellig fokus kan dokumentere og har opbakning til i 

vedlagte støtteerklæringer. 

Vi er imidlertid og som samarbejdspartner klar til, at imødekomme Svendborg Kommune med de 

frigjorte midler fra den nye overenskomst til Kommunens sparekatalog, svarende til: 

Kr.   50.000,- i 2019 

Kr. 100.000,- i 2020 

Kr. 100.000,- i 2021 

Indenfor denne ramme, vil vi kunne imødekomme det samarbejdsoplæg, der er fremsendt separat til 

SvendborgEvent plus den samarbejdsaftale vi er forpligtiget på med Shopping Svendborg med 

uændret økonomi. 

Vi har meget at tabe. 

Skal vi tage stilling til besparelser ud over de ovennævnte kan det have katastrofale konsekvenser 

for SvendborgEvent og vores evne til, at udfører vores formål i det fælles projekt, kan vi se på 

Maritimt Center og træskibsbroen, som vi pt. driver med oplyst og accepteret underskud, da disse 

institutioner er en betydende del af Svendborgs selvforståelse og DNA. 
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Vi kan også komme til en reduktion af medarbejdere, hvilket vil være en kapacitetsforringelse, der vil 

påvirke selskabets evne til, at udføre de opgaver og events der hidtil er præsteret. Det vil få 

indflydelse på den samarbejdsaftale der er fremsendt fra kommunen. Det kan man hos kommunen 

vælge at leve med, men vi kan ikke forudse, hvad der sker med samarbejdet med Shopping 

Svendborg, der har lagt hele deres økonomi hos SvendborgEvent i tillid til- og i tiltro til, at Svendborg 

Kommune er en fortsat fremadrettet samarbejdspartner man kan regne med, på minimum det niveau 

samarbejdet er startet op på. Værdien for dem og deres investering i SvendborgEvent vil blive ramt 

hårdt ved bortfald, hvilket er helt urimeligt i forhold til de italesatte intentioner og det grundlag 

projektet er startet op og hviler på.  

Tabene vil langt overstige besparelsen og er det så en besparelse, eller et stort uoverskueligt tab 

 

En medarbejderreduktion, vil alt andet lige give et kapacitetstab på 17%. Hvis vi antager, at vi skal 

reducere vores turisme- og eventindsats med tilsvarende 17%, eller lad os sige 15% fordi vi evner, 

at effektivisere med 2% på medarbejdere, der er reduceret i løn og er blevet en færre, men brænder 

for deres job. Så vil den reducerede timekapacitet (et årsværk) svare til det forbrug vi, alt andet lige, 

har i forbindelse med afholdelsen af Svend Festivalen. Så vi kan teoretisk trække os fra den og gå i 

0, med en løsning, der indbefatter en medarbejderreduktion. Vi har ikke måling og tal på hvad Svend 

Festivalen bidrager samlet med, til byens økonomi og Branding, men en noget mindre, men også 

professionelt udført event i forbindelse med VM i Starbåd, fra Troense havn sejlede 3,6 mio. kr. hjem 

til Svendborg. (se vedhæftede). 

Vi har to konkrete værdianalyser udarbejdet af Udvikling Fyn for henholdsvis Silverrudder og VM i 

Starbåd, begge analyser medsendes som bilag. Det er ikke svært at udlede at SvendborgEvent, 

med sine aktiviteter og planer (Se også årshjul 2017-2018) er en særdeles lønsom forretning for 

Svendborg Kommune. 

Som tidligere beskrevet, har SvendborgEvent i sin korte levetid kunnet dokumentere en løbende og 

kontinuerlig fremgang i det samlede antal overnatninger og herved en dokumenteret merværdi pr. 

investeret krone. Med udgangspunkt i antallet af overnatninger i 2015 opgjort til 447.493 er dette 

pænt overgået i både 2016 med 476.485 overnatninger svarende til indeks 106,5 og i 2017 med 

463.639 overnatninger svarende til indeks 103,6. Der har været et fald fra 2016 til 2017 på 2,7% 

svarende til 12.846 overnatninger. Tilbagegangen skyldtes dårligt vejr og ramte primært 

Campingpladserne. 

Beregninger på 22 events (se vedhæftet) viser en samlet værditilvækst på godt 11. mio. kr. Det er 

eks, Bridgefestivalen og VM i Starbåd, da vi ikke pt. har tal for overnattende på hoteller. Men anslår 

vi disse to events til at kunne bidrage med 2 mio. kr. opnår vi en samlet værditilvækst på de opgjorte 

events på 13. mio. kr. Det betyder, alt andet lige, at en besparelse på 500.000,- kr. svarende til godt 

12% af selskabets indtægter, vil koste 12% på vores værditilvækst, svarende til et tab på 1.540.000 

kr. eller en tredobling af besparelsen. Vi kan tage alle de forbehold vi finder relevante for at gøre 

tabsbeløbet mindre, men vi vil stadigt stå tilbage med en værdi der overstiger investeringen. 

Vær opmærksom på, at listen ikke er fyldestgørende, der afholdes flere events, som 

SvendborgEvent er en del af og så er der, de events hvor kontoret hjælper, men hvor der ikke er 

søgt om tilskud. Her er en værdi, stor tror vi, som ikke optræder i de forskellige opgørelser. 
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Vi har af principielle grunde ikke ønsket at pege på sparemuligheder hos andre interessenter fra 

sparekataloget, det mener vi ikke er en opgave vi skal give os ud i, men vi har bemærket, at flere af 

de events vi støtter, praktisk og økonomisk også opnår støtte fra Svendborg Kommune, hvor der må 

forefindes midler, som i disse tilfælde med fordel kunne placeres hos SvendborgEvent og give en 

besparelse og ressource frigørelse hos kommunen. 

 

Konklusion. 

Det er vores klare overbevisning, at Sparekatalogets anvisning af, at der kan findes 500.000,- kr. i 

besparelser pr. år i 2019, 2020 og 2021 hos SvendborgEvent er fejlagtig. Men der kan findes tab og 

hvor store man ønsker dem, det er den afgørelse Kommunen nu sidder med. 

Det er også vores klare overbevisning, at der udover økonomiske tab også vil være tab på den 

fremadrettede bosætning i Svendborg, som følge af en svagere Branding af Svendborg og som 

følge heraf et stagnerende eller faldende image for byen. 

Vi har konstruktivt forsøgt i ovenstående, at imødekomme spareønskerne hos Svendborg 

Kommune, på en balanceret måde og en måde hvorpå vi kan fastholde tilliden og troen på, en 

fortsat fremadrettet og lønsom fremtid for SvendborgEvent, til gavn og glæde for alle interessenter 

og med et åbent og fokuseret fokus på selskabets formål og målsætninger. 

 

 

På en samlet bestyrelses vegne 

Kurt Mousten 

Bestyrelsesformand for SvendborgEvent 

27.april 2018 









https://www.starworlds2017.com/images/LarsB_Div/Resultater/R1R2R3R4R5R6_Final.pdf
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Hvorfor Maritim Center Danmark i Svendborg? 
For: 

* at arbejde for at fastholde og udbygge den maritime turisme i Svendborg 

 
* at videreføre de nuværende maritime aktiviteter (Fyn rundt For bevaringsværdige sejlskibe, Æbleræs, 
Classic regatta, Børnenes piratdag, Silverrudder, osv.) samt søsætte nye maritime aktiviteter,  

* at formidle udlejning af sejlskibe, (vi er det største bureau i Danmark) og derved fastholde charter 
skibenes tilknytning til Svendborg og det miljø som de bidrager med i Svendborg havn 
* at arbejde for at styrke fællesskabet blandt Svendborgs utallige maritime foreninger. 

Maritimt Center Danmark blev etableret i 1996 og har i alle årene bidraget til at Svendborg har fastholdt sin 
position som havnebyen med stolte traditioner inden for skibsbygning, rederivirksomhed og ikke mindst 
maritime uddannelser. Man har været i stand til at skabe et livligt og unikt sejlermiljø omkring 
sejlskibsbroen som både turister og lokale har stor glæde af. 

Et optælling har påvist, at der kommer ca. 80.000 personer på sejlskibsbroen om året. 

I flere danske havnebyer bliver der i disse år investeret voldsomt i at skabe maritime miljøer omkring gamle 
brugsfartøjer i lighed med det som Maritimt Center Danmark har været med til at skabe på havnen i 
Svendborg igennem de sidste 22 år. Dette gør man naturligvis fordi man er overbevist om, at det skaber 
værdi for byerne og tiltrækker turister. 

Maritime attraktioner er på dagsordenen i hele Danmark 

Helsingør satser stort på at tiltrække ældre charterskibe, bl.a. i samarbejde med søfartsmuseet og det 
gamle værft, hvor der nu er lavet en ”pusleplads” for mindre brugsfartøjer, og frihavn for charterskibe. 
Desuden afholder de i 2018 pinsestævne for T-S. 

Holbæk har været i stand til at trække alle nationalmuseets skibe til sig, samtidig med at de har etableret et 
værft som pt. restaurere et af statens skibe. Holbæk er også frihavn. 

Hobro har i 2016 åbnet et maritimt oplevelsescenter i tilknytning til Hobro værft (16 Millioner) som 
allerede er blevet et tilløbsstykke for hele regionen. Der blev afholdt pinsestævne for T-S i 2017 

Fåborg er netop i gang med at etablerer en træskibshavn som kommer til at rumme værkstedsfaciliteter til 
de gamle brugsfartøjer. 

Korsør har i to år arrangeret ”Maritime kulturdage” og har planlagt et maritimt folkemøde i 2018, som man 
forventer kan tiltrække ca. 10 000 mennesker. 

Derfor bør man i Svendborg fortsat sørge for at bevare det miljø som Maritimt Center igennem mange år 
har skabt. Dette gøres efter min mening ved fortsat at understøtte Maritimt Center Danmark som således 
kan støtte og vejlede alle de små og store maritime foreninger der er opstået i kølvandet på centeret.  Samt 
fortsætte med at lave maritime event til glæde for både lokale og de mange turister, der oplever Svendborg 
som en maritim by.   

Jay Jensen 



OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE

Januar – December 2016/2017



Overnatninger på FYN og ØERNE

3.649.599
overnatninger  

(jan.-dec. 2017)

-2,6 %
fald i antallet af overnatninger ift.  

sidste år

0,1 %
stigning i antallet af danske 

overnatninger og -8,1 % fald i 
udenlandske

Kilde: Danmarks Statistik – Jan.-dec. 2017 sammenlignet med jan.-dec.- 2016.
* Feriehuse: Opgørelsesmetoden af overnatninger i feriehuse er i 2017 ændret  ift. tidligere år. Antallet af overnatninger på kommuneniveau er tidligere blevet opgjort efter en fordelingsnøgle 
dannet på baggrund af antal bookede ferieuger. I 2017 er der spurgt direkte ind til antallet af overnatninger fordelt på kommuner. 

De samlede overnatningstal for 2017 viser et fald i antallet af 
overnatninger på Fyn. I løbet af 2017 har der været en tilbagegang på 
2,6% ift. året før. Disse tal er inklusiv opgørelsen af overnatninger i 
feriehuse*. Tilbagegangen skyldes især færre udenlandske 
overnatninger (-8,1 % mod 0,1 % for danske). 

2017 bød på fremgang for de fynske hoteller og vandrerhjem på hhv. 
3,7 % og 14,0 % flere overnatninger end året før. De øvrige 
overnatningsformer har alle oplevet fald, hvor tilbagegang af 
campingovernatninger har haft den første effekt på det samlede fald 
(-7,4 %).   

På markedsniveau er det især de udenlandske gæster, der er 
registreret for færre overnatninger i 2017 (-8,1 %). Dette fald er især 
drevet af færre tyske overnatninger (-10,5 %).

I 2017 har antallet af overnatninger, på nationalt niveau, oplevet en 
samlet stigning på 2,6 % ift. 2016.
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I alt Danmark Udland Tyskland Holland Norge Sverige Kina

2016 2017

Overnatninger fordelt
på nationalitet (Fyn)

Kilde: Danmarks Statistik – Jan.-dec. 2017 sammenlignet med jan.-dec.- 2016 (NB! Lystbådehavne opgøres kun i perioden maj-september, hvorfor disse ikke fremgå af oversigten).
* Feriehuse: Opgørelsesmetoden af overnatninger i feriehuse er i 2017 ændret  ift. tidligere år. Antallet af overnatninger på kommuneniveau er tidligere blevet opgjort efter en fordelingsnøgle 
dannet på baggrund af antal bookede ferieuger. I 2017 er der spurgt direkte ind til antallet af overnatninger fordelt på kommuner. 
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3
.7

4
8

.2
5

7

2
.5

0
7

.0
2

4

1
.2

4
1

.2
3

7

1
.2

4
6

.3
4

8

9
7

4
.3

8
4

2
8

4
.8

3
9

1
4

2
.5

6
4

7
5

.7
0

7

1
.0

2
4

.4
1

6

3
.6

4
9

.5
9

9

2
.5

0
8

.6
6

3

1
.1

4
0

.9
3

5

1
.1

5
4

.3
0

0

1
.0

1
0

.0
3

4

2
7

5
.6

4
7

1
2

5
.4

3
4

8
6

.3
4

2

9
9

7
.8

4
2
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-3,2 % -12,0 %
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+3,7%

+14,0%

-2,6%
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I alt Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Kina

2016 2017

Overnatninger fordelt
på nationalitet (hele DK)

+2,6 %

+1,9% +3,3%

+6,4 % +4,6 % +0,7 %

+4,0 %

+2,8 %

Overnatninger fordelt
på overnatningsform (hele DK)
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I alt Danmark Udland Camping Hotel Lystbåde-
havn

Ferie-
center

Vandrer-
hjem

Feriehus

2016 2017

+4,3 %

+2,6%

+1,9 % +3,3 %

-0,8 %

+3,6 %

-1,9 %
+8,9 %

-0,7 %

Kilde: Danmarks Statistik – Jan.-dec. 2017 sammenlignet med jan.-dec.- 2016 (NB! Lystbådehavne opgøres kun i perioden maj-september, hvorfor disse ikke fremgå af oversigten).
* Feriehuse: Opgørelsesmetoden af overnatninger i feriehuse er i 2017 ændret  ift. tidligere år. Antallet af overnatninger på kommuneniveau er tidligere blevet opgjort efter en fordelingsnøgle 
dannet på baggrund af antal bookede ferieuger. I 2017 er der spurgt direkte ind til antallet af overnatninger fordelt på kommuner. 

*
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I alt Danmark Udland Tyskland Holland Norge Sverige Kina

2016 2017

Hotel
Overnatninger fordelt

på nationalitet (jan.-dec.)

Kilde: Danmarks Statistik – Jan.-dec. 2017 sammenlignet med jan.-dec.- 2016  (NB! Kun hoteller med 40+ sengepladser).

+3,7 %

+2,8 %

+8,5 %

-4,6 % 16,2 % 1,3 % +4,5 %
-0,9 %



Campingpladser
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I alt Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Storbrit.

2016 2017

Kilde: Danmarks Statistik – Jan.-dec. 2017 sammenlignet med jan.-dec.- 2016  (kun campingpladser med 75+ enheder indgår i opgørelsen).

Campingpladser
Overnatninger fordelt

på nationalitet (jan.-dec.) 

-7,4 %

-7,2  %

-10,3% +5,3 %
-2,9 %

-10,3 %

+12,2 %

-8,4 %



Lystbådehavne
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I alt Danmark Udlændinge Holland Norge Sverige Tyskland

2016 2017

Kilde: Danmarks Statistik – Jan.-sep. 2017 sammenlignet med jan.-sep.- 2016 (for lystbådehavne er indberetning i månederne maj-september frivillig).

Lystbådehavne
Overnatninger fordelt

på nationalitet (jan.-sep.)

-3,2 %

-4,6 %
-2,0 %

-1,7 %

-8,3 %+26,0 %
-3,8 %



Feriehuse
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I alt Danmark Udland Tyskland Holland Sverige Norge

2016 2017

Kilde: Danmarks Statistik – Jan.-dec. 2017 sammenlignet med jan.-dec.- 2016.
* Feriehuse: Opgørelsesmetoden af overnatninger i feriehuse er i 2017 ændret  ift. tidligere år. Antallet af overnatninger på kommuneniveau er tidligere blevet opgjort efter en fordelingsnøgle 
dannet på baggrund af antal bookede ferieuger. I 2017 er der spurgt direkte ind til antallet af overnatninger fordelt på kommuner.

Feriehuse*
Overnatninger fordelt

på nationalitet (jan.-dec.)

-2,6 %

+14,7 %

-12,0 %

-8,8  % +3,1 %

-8,1 %

-13,6 %



Daniel Kargaard Svendsen
Business Intelligence Manager

+45 24 61 94 77

dansv@udviklingfyn.dk





 
 

 
 
 

Svendborg d. 25.4.2018 
 
 
 
 
Støtteerklæring til Svendborg Event 
 
 
Det er med bekymring at vi i Svendborg Kommunes Sparekatalog noterer os at Svendborg 
Event fra år 2020 vil blive beskåret med 500.000 kr. Foreningen har i sin korte levetid 
formået at samle og koordinere en række væsentlige aktiviteter i området, som næppe 
havde opnået samme tyngde og effekt uden Svendborg Event.  
 
For Kulinarisk Sydfyns vedkommende, har vi kunnet mærke en øget interesse for de 
kulinariske oplevelser i området, såvel som vi har haft en fin sparring og opbakning 
omkring vore aktiviteter.  
 
Da turismeerhvervet – som forventeligt vil kunne tilskrives en voksende betydning i årene 
fremover – hverken har været anset som et indsatsområde, eller været tilgodeset af godt 
vejr nu i flere sæsoner, er det vort håb at Svendborg Event, og i det hele taget det 
turismemæssige område - ikke vil blive reduceret væsentligt i denne runde. Der er brug 
for alle til rådighed værende ressourcer! 
 
 
På vegne 
Kulinarisk Sydfyn 
 
 
Dorte Hoff Erichsen 
formand 
 
 

 





Resultater fra deltagerundersøgelsen 2017

Deltagere i undersøgelsen:
Total antal deltagere i undersøgelsen: 237
Deltagere der var med fra starten i Svendborg: 211

Deltagerantal og overnatninger
Danske deltagere: 34%
Fynske deltagere: 10%
Udenlandske deltagere: 66%

Overnatninger:
Gns. antal overnatninger: 4,9

Medrejsende:
Gns. antal overnatninger: 2,3



Overnatningsformer:

Deltagere: Medrejsende:
Hotel 10,2% 34,5%
B&B 2,3% 7,3%
Camping 5,6% 9,1%
Båden 78,0% 36,4%
Airbnb 2,3% 7,3%

”The boat of course” 

Turismeomsætning er ikke beregnet endnu, men ventes at ligge på sidste 
års niveau (1 mio. omsætning / 550.000,- værditilvækst).

Resultater fra deltagerundersøgelsen 2017



Resultater fra deltagerundersøgelsen 2017

Deltager kun i Silverrudder: 33,0%
Deltager i 1 sejlads mere: 18,2%
Deltager i 2 sejladser mere: 17,2%
Deltager i 3 eller flere sejladser mere: 31,6%

Prisfastsættelse:
Undersøgelsen indikerer at deltagerne er villige til at betale 1.450,- for 
deltagelsen før de falder fra (er dog behæftet med væsentlige usikkerhed 
da de kender den nuværende pris). 
Silverrudder 2017 blev udsolgt på under 24 timer.
67% deltager i flere sejladser, hvilket kunne indikere at de vælger SR på trods 
af udbuddet andre steder.
Vil anbefale at hæve prisen. 



111 medieomtaler 
i 19 medier*

Medietræk oversigt

4.503.956
læsere/lyttere/seere*

1.851.976,- i estimeret  
annonceværdi*

Mest eksponerede medier:
1. 18% MinBaad.dk
2. 15% Bådnyt
3. 14% Fyns Amtsavis

*Eksklusiv omtalen i vejrudsigten på DR.



Fordeling på top 15 medier



Fordeling over 1 år



Fordeling på medietyper



Geografisk fordeling



Kritik af annonceværdi begrebet

Annonceværdi skal tages med et gran salt. Når 
Silverrudder er nævnt bare én gang i artiklen, udregnes 
annoncens værdi ift. hvad en annonce af samme 
størrelse ville koste…

Top eksempler på dette:

De bedste gadgets til båden - Jyllands Posten –
annonceværdi: 143.947,-

OPTIMISME I FREDERICIA – Bådnyt – annonceværdi: 
46.000,-

Fyns største turistmagnet: Turisterne valfartede til 
Svendborg – Fyens.dk – annonceværdi: 26.873,-





Beværterforeningen for Svendborg & Omegn   25/04-2018 
 
 
 
Beværterforeningen for Svendborg & Omegn er blevet gjort opmærksom på at der i Svendborg 
Kommunes sparekatalog er foreslået en besparelse i SvendborgEvent på kr. 500.000.  
 
Beværterforeningen vil gerne udtrykke vores største bekymring ift. Denne besparelse der uden 
tvivl vil have store konsekvenser for byens og turisternes kulturelle tilbud – og dermed vors 
medlemmers mulighed for indtjening.  
 
SvendborgEvent har efter vores overbevisning, de sidste år, bevist at de er en kompetent og 
professionel samarbejdspartner når vores medlemmer gør sig tanker om events eller 
arrangementer. Herunder gælder det især sparring ifb. tilladelser, praktik og i forhold til hvor der 
kan søges økonomisk støtte.  
Derudover mener vi at de events der allerede bliver varetaget af SvendborgEvent er essentielle i 
forhold til byens rygte som værende en charmerende, hyggelig handelsby med masser af ”leben” 
og aktiviteter.  
 
Beværterforeningen er bevidst om at man i Svendborg Kommune er nødsaget til at spare penge 
men vi vil i den grad fraråde at man skærer så drastisk i de i forvejen alt for få midler hos 
SvendborgEvent da det er vores overbevisning at den tilflytningsstigning samt de overnatningstal 
vi har set de sidste par år i stor grad skal tilskrives de kulturelle tilbud og  de mange aktiviteter som 
byen tilbyder. Dette vil efter den indsigt vi har i SvendborgEvent være umuligt at opretholde med 
en besparelse i den størrelse der er lagt op til.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
 
__________________ 
 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Til rette vedkommende 

I forbindelse med det nu offentliggjorte sparekatalog for Svendborg Kommune kan vi se 
at man påtænker en besparelse på kr. 500.000 i SvendborgEvent.  

Vi vil gerne som et af byens større årlige events udtrykke vores dybeste bekymring ift. 
Ovenstående.  

Hansted Live har fra starten af projektet været dybt afhængige af de kompetencer der 
besiddes i SvendborgEvent. Vi har igennem hele projektet haft en tæt dialog med 
eventkontoret og dennes medarbejdere som den dag i dag stadig er en del af et stadigt 
voksende arrangement.  

Det har som arrangør ikke været let at starte et projekt som Hansted Live op til det 
større arrangement vi mener det er i dag. Det har fra starten været vores mission at lave 
et arrangement til byen der giver mest muligt til borgerne for den mindst mulige pris og 
vi har aldrig søgt midler hos hverken SvendborgEvent eller Svendborg Kommune for at 
kunne tilbyde byens borgere gratis musik i fire år i træk.  

Derfor har det også været nødvendigt at få anden hjælp og her har eventkontoret netop 
for os bevist deres værd og været den sparrings- og samarbejdspartner man altid kan 
kontakte hvis man mangler den rigtige kontakt til myndigheder, foreninger eller lign.  

Vi ser det som en kæmpe udfordring hvis man gennemfører en så stor besparelse på en 
organisation der i forvejen formår at forvandle få midler til et utal af arrangementer og 
tilbud i Svendborg Kommune.  

 

Med venlig hilsen 

Lars S. Aagaard 

 

––––––––––––––––––––––– 

Indehaver 

 
 
HANSTED LIVE APS – Vestergade 2a – 5700 Svendborg – Tlf. 62212170 – CVR.38650637 



 

 
Støtteerklæring vedr. Svendborg Event 
 
 

Svendborgs nye Erhverv ”Turisme” 
 

Event-/Turistkontoret koordinerer så arrangementerne falder som perler på en snor, så 
oplevelsen for borgere og turister er, at der altid sker noget i vores by!!! 
Men tro mig, - der ligger mange møder – tilskud – hårdt arbejde – tilladelser osv. bag, for 
at vi kan levere dette ’brand’ til byen. 
 

Turistforeningen er en frivillig drevet forening, som sammen med andre ca. 100, er 
medlem i Svendborg Event gennem det faste medlemskab på 15.000 kr., samt tilkøbt 
sekretærbistand for yderligere 20.000 kr.  
 
Vi hjælper byen med at koordinere markedsføring, så vi kan få gæster ind over bygrænsen 
og bruge penge, - ex. kan nævnes Bridgefestival – Svend festival – Musik på byens torve 
– Store koncertarrangementer – Messedeltagelse i Herning og udlandet – Opera – 
Streetfood marked – koordinering med andre kommuner. 
 
Det ville være et kæmpe tab for Svendborg & Svendborg Event, det vi har arbejdet for 
siden 2014, hvor Event kontoret blev oprettet, hvis der bliver reduceret i tilskuddet. Faktisk 
mener vi, at øge tilskuddet med 500.000 kr. ville kunne give mange nye arbejdspladser. 
 
 
 
Tom Pelle Jensen 
Fmd. for Turistforeningen 
 
Svendborg 
25 . april 2018 

 
 
 



 

 

 

 

 

Svendborg den 23. april 2018 

 

Vedr. Varslede besparelser på tilskuddet til SvendborgEvent.  

 

Det unikke samarbejde, der er etableret mellem Svendborg Kommune og det private erhvervsliv omkring 

SvendborgEvent er unikt, og vi er overbeviste om at samarbejdet har et stort potentiale og kun lige er 

startet. 

Vi ved, at der siden opstarten har været arbejdet med, at optimerer SvendborgEvent, udnytte synergier, 

tilføre de rette kompetencer, målrette indsatsen osv. Det tager tid og tid har man ikke haft meget af til 

denne transformering.  

Der er et vist momentum i en sådan organisation og mange processer som skulle tilrettes og justeres har 

hele tiden modarbejdet muligheden for at opnå momentum. Det er vores vurdering i hotelgruppen, at man 

risikerer at ødelægge det store forarbejde som er gjort og de mange succeser som er hentet hjem, hvis man 

reducerer tilskuddet til SvendborgEvent. Organisationen har stadig et stort behov for opbakning - også 

økonomisk – for at udvikle sig til en enhed som er vores fælles Eventkontor. 

Vi synes at SvendborgEvent i sin korte levetid har bevist en løbende og kontinuerlig fremgang, både i 

forhold til synliggørelse af de begivenheder der er, hvervningen af nye begivenheder og i forhold til 

håndtering af disse. Iflg. Eventkontoret er det samlede antal af overnatninger vokset og det et jo en af de 

primære årsager til Hotelgruppens deltagelse.  

Vi håber derfor at kommunen vælger at fortsætte med fuld opbakning – også økonomisk og samtidig 

overvejer at udvide beløbsrammen i fremtiden, da begivenheder i byen er arbejdspladser og 

skatteindtægter.  

På Hotelgruppens vegne  

Holger Brodersen  

Hotel Christiansminde  

 

 

 



VM i Starbåd sejlede 3,6 mio. hjem i det sydfynske 
 
Sommerens store sejlsportsevent i det sydfynske, VM i starbåd, fik adskillige stjerner i de 
mange udenlandske deltagernes bog og var samtidig med til at skabe fynsk vækst for 3,6 mio. 
kr. Det viser en frisk undersøgelse fra Sport Event Fyn – en del af Udvikling Fyn. 
 
Troense viste sig for alvor at tage kegler, da de i juli måned tog konkurrencen op med de helt store 
sejlsportsmekkaer rundt om i verden. Rio, Melbourne, Auckland og de andre har således ikke meget 
de kan lære den lille sydfynske by. Det står klart, når man ser den evaluering Sport Event Fyn i 
forlængelse af eventen har foretaget blandt verdensmesterskabets deltagere. 
   
Såvel vindere som tabere i Lunkebugten var nemlig yderst tilfredse med det fynske set-up omkring 
konkurrencerne, og hele 98 pct. tilkendegav, at de havde haft en god eller meget god oplevelse. 
 
160 glade ambassadører fra 13 forskellige lande var imidlertid ikke det eneste, Fyn fik ud af at agere 
vært for starbådsklassens allerbedste denne sommer. 
 
En turismeomsætning på 3,6 mio.kr. er nemlig også tikket ind i løbet af de 10 dage eventen strakte 
sig over, og det skyldes i høj grad den meget store andel af udenlandske deltagere, som både har 
boet på de sydfynske hoteller og overnatningssteder samt spist og drukket på Svendborg og 
Troenses hyggelige spisesteder. 
 
8,6 overnatninger har deltagerne udenøs fra i gennemsnit tilbragt på Fyn, og Sport Event Fyns 
analyse viser sågar, at halvdelen af sejlerne fik afset tid til også at besøge mere end stævnepladsen 
og de nære omgivelser, hvor eventen havde sit udgangspunkt. 
 
21 pct. af disse har været en tur omkring i øhavet og besøgt Ærø eller Langeland, mens 14 pct. har 
haft en afstikker nordpå og besøgt andre steder på Fyn. 
 
Valdemars Slot tæt på venue var en af de mest populære attraktioner. Her fandt mere end halvdelen 
af de deltagere, der drog på tur, vej til. 
 
Stjernenyheder fra Troense rundt på hele kloden 
 
Det er ikke kun de mange deltagere ved VM i starbåd, der fik en smag på det fynske farvand og 
Troense i forbindelse med eventen. 
 
Hjemme foran fjernsyns- eller pc-skærmen fulgte sejlsportsinteresserede verden over med, når der 
blev sendt daglige nyheder og videoer ud. Ifølge ICARUS Sports, som producerede og distribuerede 
indholdet, har klippene fra de dystende både i Troense ramt ikke mindre end 52 broadcasters i 168 
forskellige lande med en potentiel rækkevidde til mere end 1 mia. husstande. 
 
Pressemæssigt fik eventen også god synlighed i Danmark. 69 omtaler i landsdækkende og regionale 
medier blev det til og billeder fra Troense endte bl.a. i DR’s vejrudsendelse, da blæsten var lidt hård 
ved en del af bådenes master den første dag. 
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Fra: Christian Thuesen
Sendt: 26. april 2018 15:39
Til: Kurt Mousten Christensen
Emne: VS: Bidrag til høringssvar fra Svendborg Erhvervsforum

Til info 

Med venlig hilsen 

Christian Thuesen 
Bygningskonstruktør 

C & W Arkitekter a/s 
Kullinggade  31 E 
5700  Svendborg 
T.    62 21 47 20 
D.    63 11 85 81 
M.    40 26 99 30 

Fra: Kenneth Seerup Jørgensen [mailto:kenneth.seerup@ist.com]  
Sendt: 26. april 2018 14:55 
Til: anja.haas@svendborg.dk 
Cc: Christian Thuesen <CT@cw‐arkitekter.dk> 
Emne: Bidrag til høringssvar fra Svendborg Erhvervsforum 

Kære Anja 

Svendborg Erhvervsforum er meget tilfreds med de brede samarbejde, der generelt er mellem offentlige instanser 
og det private erhvervsliv i Svendborg. Derfor ser vi med bekymring på den meget kraftige besparelse der lægges op 
til med en reduktion på kr. 500.000 fra 2019 på Svendborg Events budget. 

Vi ser det som en styrke position for udviklingen af hele Svendborg at der er organisationer der kan bidrage og løfte 
initiativer og sikre sparring og hjælp på tværs. Det er afgørende at Svendborg løbende udvikles og udbygger paletten 
af gode og spændende initiativer der fremadrettet kan sikre opmærksomhed, bosætningslyst og erhvervsudvikling. 

Svendborg Erhvervsforum er overbevist om, at alle i Svendborg Kommune både borgere, erhvervsliv og alle udefra 
der bidrager til at gøre Svendborg til en aktiv by og et godt sted, har brug for et levedygtigt, professionelt og 
slagkraftigt Svendborg Event. 

Med venlig hilsen 

Kenneth Seerup Jørgensen 
Næstformand, Svendborg Erhvervsforum 

************************************ 

Kenneth Seerup Jørgensen 
Markedsdirektør 
IST ‐ UDDATA 

E‐mail kenneth.seerup@ist.com 
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Direkte telefon: +45 7222 6122 
 
Kontakt os 
Græsholmevej 56, 5700 Svendborg 
Kontoret: +45 7222 6101 

 

 

www.ist.dk  www.uddata.dk 

 

         

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your 
system without making, distributing or retaining any copies of it. 
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Fra: Anja Mia Haas
Sendt: 24. april 2018 13:37
Til: Kurt Mousten Christensen
Emne: VS: Kommunale besparelser..

Med venlig hilsen/Best regards 
Anja Mia Haas 
Eventchef 

M: +45 3018 5840| T: +45 6223 6959 | E: anja.haas@svendborg.dk 

SvendborgEvent | Havnepladsen 2 | DK‐5700 Svendborg | CVR‐nr: 3598 0490 

Fra: Jimmi Madsen [mailto:jm@cjc.dk]  
Sendt: 24. april 2018 12:43 
Til: Anja Mia Haas <anja.haas@svendborg.dk> 
Emne: FW: Kommunale besparelser.. 

Hej Anja 

Den kan vi ikke skrives bedre end det Ulrich har gjort – for en virksomhed som vores er det yderst vigtig, at 
Svendborg er på landkortet og at det sker professionelt OG det er du og dit team det bedste eksempel på. 

. 
Med venlig hilsen / Kind regards 
. 
Jimmi Madsen  
CFO 

. 

C.C.JENSEN A/S   
.

Løvholmen 13 | DK‐5700 Svendborg | Denmark  
Phone: +45 6321 2014 | Direct: +45 6321 2010 | Mobile: +45 2222 2958 
jm@cjc.dk | www.cjc.dk | CVR 3404 4511  
.
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Clean Oil - Bright Ideas  
 

   

. 

 

 

From: Ulrich Ritsing  
Sent: 24. april 2018 08:45 
To: Jimmi Madsen <jm@cjc.dk> 
Subject: RE: Kommunale besparelser.. 
 
Hej Jimmi, 
 
Jeg håber at nedenstående kan bruges, jeg kan desværre ikke huske hvem der fortalte historien om bankdamen , 

men den er sand nok 😊 
 
Hej Anja, 
 
C.C. Jensen A/S tog en strategisk beslutning for ca 15 år siden. Indtil da havde vi i princippet kun sponsoreret 
sportsklubber. Vi kom til den erkendelse at mange af vores ansatte ikke udelukkende interesserer sig for sport, og vi 
besluttede derfor at omlægge en del af de sponsorkroner vi bruger på sponsorater i Svendborg til andre formål med 
et mere kulturelt islæt.  
SvendborgEvent gør et meget flot stykke arbejde for kulturen i Svendborg, og vi håber at dette arbejde kan fortsætte 
på samme niveau fremover, da det er med til at sætte Svendborg på landkortet. For nogle dage siden hørte jeg en 
god historie fra en familie, der var  flyttet til Svendborg. De havde været inde i deres bank i København, og havde 
fortalt om deres planer om at flytte til Sydfyn. Bankdamen sagde spontant: ” Sig mig en gang hvad sker der i 
Svendborg, I er den 3 familie inden for kort tid der vil flytte derned.” Det er den slags historie vi gerne vil have i 
omløb. 
 
. 
Med venlig hilsen / Kind regards 
. 
Ulrich Ritsing  
Sales‐ and Marketing Director 

. 

     
C.C.JENSEN A/S   
. 
Løvholmen 13 | DK‐5700 Svendborg | Denmark  
Phone: +45 6321 2014 | Direct: +45 6321 2070 | Mobile: +45 2222 2960  
ur@cjc.dk | www.cjc.dk | CVR 3404 4511  
.  
Clean Oil - Bright Ideas  
 

   

. 
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From: Jimmi Madsen  
Sent: 23. april 2018 16:25 
To: Ulrich Ritsing <UR@cjc.dk> 
Subject: Fwd: Kommunale besparelser.. 
 
 
 
Med venlig hilsen / kind regards 
Jimmi Madsen 
_____________________________ 
From: Anja Mia Haas <anja.haas@svendborg.dk> 
Sent: mandag, april 23, 2018 9:09 AM 
Subject: Kommunale besparelser.. 
To: Jimmi Madsen <jm@cjc.dk> 

Hej Jimmi 
  
Som du måske har set, er SvendborgEvent varslet en besparelse på kr. 500.000 fra 2019. Det er vi 
naturligvis kede af og i den forbindelse er vi i gang med at forfatte et høringssvar til den 27 april hvor 
der er frist. 
Vi vil gerne lægge et par citater ind i høringssvaret fra samarbejdspartnere der synes SvendborgEvent 
er en vigtig brik i byens aktivitetsniveau 
Hvis du tænker at det er en mulighed, hører jeg også gerne fra dig… 
  
Med venlig hilsen/Best regards 
Anja Mia Haas 
Eventchef 
 
M: +45 3018 5840| T: +45 6223 6959 | E:anja.haas@svendborg.dk 
SvendborgEvent| Havnepladsen 2 | DK‐5700 Svendborg | CVR‐nr: 3598 0490 
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Fra: Anja Mia Haas
Sendt: 23. april 2018 12:38
Til: Kurt Mousten Christensen
Emne: VS: Støtteerklæring?

Fra Martin 

Med venlig hilsen/Best regards 
Anja Mia Haas 
Eventchef 

M: +45 3018 5840| T: +45 6223 6959 | E: anja.haas@svendborg.dk 

SvendborgEvent | Havnepladsen 2 | DK‐5700 Svendborg | CVR‐nr: 3598 0490 

Fra: Martin Larsen ‐ Radio Diablo/Radio ALFA [mailto:martin@radiodiablo.dk]  
Sendt: 23. april 2018 12:08 
Til: Anja Mia Haas <anja.haas@svendborg.dk> 
Emne: SV: Støtteerklæring? 

Hej Anja 

Som lovet lidt tekst til støtteerklæring/høringssvar – håber det kan bruges: 

Shopping Svendborg er meget tilfredse med samarbejdet med Svendborg Event. 
Samarbejdet sikrer en professionel håndtering af byens arrangementer som Open By Night, juleaktiviteter, Biler i 
byen, Kulturnat og andre væsentlige arrangementer og tiltag til gavn for Svendborgs handelsliv. 
Igennem tiden har Shopping Svendborg fungeret med både ansatte citychefer og på mere frivillig basis med 
arbejdende bestyrelser. Som tiderne er, ses der ikke mulighed for at drive foreningen uden et samarbejde med en 
professionel aktør som Svendborg Event. Der findes ikke grundlag for at opretholde aktivitetsniveauet med en ren 
frivillig bestyrelse, og økonomien i foreningen muliggør ikke ansættelse af direkte ansat arbejdskraft, da der 
simpelthen ikke er timer nok til at ansætte en person med de rette kvalifikationer. Således er samarbejdet med 
Svendborg Event altafgørende for at sikre en stærk og velfungerende handelsforening som Shopping Svendborg. De 
alsidige kompetencer der findes i Svendborg Event, i kombination med den store viden der er koncentreret på 
eventkontoret, kommer ikke alene Shopping Svendborg til gavn, men sikrer samtidig et tæt samarbejde, hvor også 
butikkernes ønsker og behov bliver honoreret qua eventkontorets arbejde med øvrige events i området. 
En besparelse og medfølgende forventet reduktion af ressourcer/personale i Svendborg Event vil således virke til 
skade for udviklingen af Svendborg som handelsby, ligesom det nuværende gode samarbejde og den fælles indsats 
for at styrke detailhandlen vil blive forringet. 
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Martin Larsen, Formand Shopping Svendborg 
 
 
Radio Diablo og Svendborg Event har et glimrende og årelangt samarbejde, som gradvis er blevet udbygget.  
En af de væsentligste faktorer i samarbejdet er, at Svendborg Event råder over tilpas mange ressourcer til at 
opretholde en kontinuerlig og professionel kommunikation. Således placerer Svendborg Event sig blandt vore 
foretrukne samarbejdspartnere, hvilket automatisk sikrer en vedvarende og stærk indsats fra vor  side omkring 
omtale af Svendborgs mange events, aktiviteter og arrangementer. 
I samarbejde med Svendborg Event er det lykkedes at både tiltrække, fastholde og skabe store events i byen. Events, 
som er med til at sætte Svendborg på landkortet, tiltrække turisme og gæster udefra – og samtidig via vor omtale og 
deltagelse at forankre sig hos lyttere og dermed borgere på Sydfyn. 
I samarbejde med Svendborg Event sætter vi en ære i at informere, underholde og servicere borgere og lyttere med 
informationer, omtale og ikke mindst LIVE‐radio‐udsendelser fra et bredt udsnit af årets aktiviteter og events. 
Dette gode samarbejde sikres blandt andet ved at Svendborg Event fortsat råder over minimum samme bemanding 
som i dag, hvorfor enhver besparelse i vor optik vil gå ud over samarbejdet og den deraf følgende megen gratis 
omtale af Svendborg, som vi leverer. 
Særligt skal fremhæves den store fleksibilitet som en god medarbejderstab sikrer, hvorfor jeg skal advare om 
besparelser, der må antages at give mærkbare forringelser på dette punkt. Alternativet er en reduktion af antallet af 
arrangementer, hvilket vil være synd: Svendborg Events årshjul taler sit eget tydelige sprog, og den professionelle 
håndtering af opgaverne er ganske enkelt forklaringen på det høje aktivitetsniveau og profesionelle håndtering, der 
sker af opgaverne. 
Således oplever vi et langt bedre samarbejde i Svendborg med afsæt i Svendborg Event, end med de øvrige 
sydfynske kommuner, eventarrangører og handelsstandsforeninger. Alle andre gør naturligvis deres bedste, men i et 
vist omfang er nøglen til succes – i min optik – direkte i sammenhæng med at have et professionelt kontor med 
tilpas ansatte ressourcer. Her er Svendborg Event i form, opbygning og økonomi flere mil foran det øvrige sydfyn. 
Martin Larsen, Direktør Radio Diablo 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Martin Larsen 
Direktør 
 
tlf. 88 169 201       mob. 20 44 89 78 
www.radiodiablo.dk   www.radioalfasydfyn.dk   www.sydfynskalenderen.dk   www.diabloplay.dk  
 

 
 

Fra: Anja Mia Haas [mailto:anja.haas@svendborg.dk]  
Sendt: 23. april 2018 09:25 
Til: Martin Larsen - Radio Diablo/Radio ALFA 
Emne: Støtteerklæring? 
 
Hej Martin 
 
Som du måske har set, er SvendborgEvent varslet en besparelse på kr. 500.000 fra 2019. Det er vi 
naturligvis kede af og i den forbindelse er vi i gang med at forfatte et høringssvar til den 27 april hvor 
der er frist. 
Vi vil gerne lægge et par citater ind i høringssvaret fra samarbejdspartnere der synes SvendborgEvent 
er en vigtig brik i byens aktivitetsniveau 
Hvis du tænker at det er en mulighed, hører jeg også gerne fra dig… 
 

Med venlig hilsen/Best regards 
Anja Mia Haas 
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Eventchef 
 
M: +45 3018 5840| T: +45 6223 6959 | E: anja.haas@svendborg.dk  

SvendborgEvent | Havnepladsen 2 | DK‐5700 Svendborg | CVR‐nr: 3598 0490 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Poul Sækmose <poul.saekmose@gmail.com>

Sendt: 27. april 2018 23:02

Til: Susanne Møller Hansen; Poul Sækmose

Emne: Høringssvar Sydfyns Flyveplads fra Petersen & Sørensen A/S

Ref.  Deres høring vedr. spareforslag, Flyvepladsen, Tåsinge 
  
På vegne af Petersen & Sørensen Motorværksted A/S, skal jeg hermed fremsende vore bemærkninger til 

høringsrunden. 
  
Vi er iblandt de større kunder på flyvepladsen, helt konkret drejer det sig primært om mandskabs- og 

materialetransport imellem Tåsinge og Ærø, Vi besidder fuldt udrustede værkstedsfaciliteter i Marstal 

samt det dertil værende beddingsanlæg. Da vi p.t. ikke har en fast stab på Ærø, bliver dette forsynet med 

arbejdskraft fra Svendborg. 
Man kan vælge at lade vore montører tage færgen kl 7.05, de vil således være fremme i Marstal kl 8.45, 

afgang fra Marstal igen kl 14, færge kl 14.35 ankomst Svendborg 15.50, resultatet bliver: 
Forbrugt arbejdstid, 8 ½ timer, heraf den sidste halve time på overtid, resultatet: 
  
Færgetransport: 
Producerede timer når spisepauser er fratrukket, 4,5 timer/mand, transport 4 timer 
  
Fly: 
Alternativet: 2 x ½ time transport, fly/bil, produceret, 7 timer/mand, transport 1 time 
  
Flytransport bruges i flere andre sammenhænge, på Frederiksøen har vi p.t. en større ombygning af et tysk 

passagerfartøj, vi har lovet dette rederi, som andre af vore kunder, at stå til rådighed med vore montører 

døgnet rundt, med fly kan vi være fremme i Tyskland på en time. 
  
Vi håber der fortsat vil bestå en flyveplads på Tåsinge, vi er, og vil fortsat være en stor bruger af denne. 
  
Med venlig hilsen 
Petersen & Sørensen Motorværksted A/S 
  
Poul Sækmose 
Salgschef 
 
 
p.s. Beklager, denne mail er sendt fra privat mail grundet serverproblemer hos Petersen & Sørensen, 

dermed afsendt inden for høringsperioden. 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Flemming Olsen <folsen@post2.tele.dk>

Sendt: 27. april 2018 22:39

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Høringssvar - Teknik- og Erhvervsudvalget, reduktionsforslag budget 2019 - 

Nedlæggelse af Sydfyns flyveplads på Tåsinge

Som mangeårig medlem af Svendborg Flyveklub og bruger af flyvepladsen i både erhvervsmæssigt og 
privat øjemed vil jeg hermed give indsigelse mod budgetforslaget. Da der i forbindelse med ændring af 
baneretningen for mange år siden blev bedt om bidrag fra erhvervslivet i Svendborg foreslog jeg min 
daværende arbejdsgiver, at vi skulle deltage, hvilket der straks var opbakning til. Med pladsen som 
udgangspunkt blev der foretaget mange forretningsrejser. Det var med en vis stolthed, at vi kunne 
fortælle om pladsen. Megen tid blev sparet, når vi ikke skulle bruge tid på at køre til en storlufthavn og 
bruge tid på indcheckning m.v. 
Det var også et positivt indslag at kunne tage kunder med på sightseeing og indenlandske besøg. 
Jeg synes, at Svendborg skulle værne om og være stolt over at have et sådant aktiv, som flyvepladsen 
er.  
Til trods for, at min erhvervskarriere har betydet, at jeg har arbejdet i Nordjylland og senest i Vejle 
med nuværende bopæl i Strib, så har jeg bevaret medlemskab af flyveklubben og flyveaktiviteten ud 
fra Sydfyns flyveplads.  
Ud fra min erhvervserfaring ville jeg hellere investere i flyvepladsen (asfaltbane) frem for at nedlægge 
den. Kan pladsen bruges af et bredere klientel, vil det alt andet lige komme Svendborg til gode. 
Jeg håber, at I vil genoverveje jeres budgetforslag. 
 
Med venlig hilsen 
Flemming Olsen 
Vestergårdvej 25, Strib 
5500 Middelfart 
 
Sendt fra min iPad 



 

 

 

NovoTech ApS, Sørupvej 29, 5700 Svendborg 

kg@novotech.dk, www.novotech.dk 

tlf: +45 50 51 81 81, cvr: 36 48 48 56 

Sydbank reg. 6840 konto 12345678 

 
 

 

Svendborg den 27. april 2018 

 

Høringssvar - Teknik- og Erhvervsudvalget, reduktionsforslag budget 2019 

Nedlæggelse af Sydfyns flyveplads på Tåsinge 

 

 

 

 

 

 

 

Indsigelse mod lukning af Sydfyns Flyveplads 

 

 

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod lukning af Sydfyns Flyveplads. Jeg har gennem min erhvervskarriere brugt flyvepladsen. 

Både som ejer af NovoComp Datasystemer A/S og da jeg har direktør og medejer af Etronic A/S.  

 

Jeg har selv certifikat og betragter Sydfyns Flyveplads som en naturlig og nødvendig del af byens infrastruktur. 

 

I mit nuværende firma NovoTech, har jeg lige accepteret at være med i et maritimt udviklingsprojekt. I den forbindelse skal jeg 

besøge havne overalt i Danmark, herunder på Samsø og Bornholm. Jeg har derfor regnet med at skulle flyve en del. Men jeg 

kan selvfølgelig flytte min virksomhed til Odense, så jeg er tættere på H. C. Andersen lufthavnen. 

 

Med venlig hilsen 

 

NovoTech ApS 



Høringssvar vedr. reduktionsforslag drift, budget 2019. Teknik og 
erhvervsudvalget, Svendborg Kommune. 
 
Vedr. forslag om at stoppe samarbejdet med Havørred Fyn. 
 
Svendborg kommune har udgivet et sparekatalog, hvori et af forslagene er at stoppe samarbejdet 
med Havørred Fyn. Svendborg kommune betaler ca. 500.000 kr. årligt til projektet. I spareforslaget 
står der, at Svendborg kommune skal nedsætte beløbet med 50 % i 2019 og 100% i 2020, dvs. 
stoppe samarbejdet med Havørred Fyn fuldstændig. 
 
Havørred Fyn projektet har mere end 25 år på bagen og har på mange måder vist sit værd. 
Havørred Fyn projektet er bygget op om naturpleje, forretning og jobskabelse. Det er et 
tværkommunalt projekt, hvor alle de fynske kommuner samt Ærø og Langeland er en del af og alle 
kommuner yder og høster. Der er igennem årene lavet flere undersøgelser, der har belyst udbyttet 
af Havørred Fyn projektet, den seneste undersøgelse i 2013. I korte træk kan der siges følgende: 

• 38 skabte årsværk 
• En lokal omsætning på 50-58 millioner kroner 
• Minimum 55.000 overnatninger for havørredfiskende turister 

 
Havørred Fyn projektet er sjældent af sin art, da det formår at kombinere naturoplevelser med 
meromsætning og flere jobs. Der er meget positivt at sige om projektet. Der er selvfølgelig alle de 
økonomiske fordele bl.a. udlejning af sommerhuse uden for højsæson (det er ekstra godt at fiske 
havørreder forår og efterår), ekstra omsætning i de lokale supermarkeder, ekstra omsætning i 
fiskegrejsbutikker, fiskeguider har ekstra arbejde og meget andet. 
Ud over de økonomiske fordele, så er der alle de naturmæssige fordele, som kan være svære at 
gøre op i penge. Havørred Fyn støtter vandløbsprojekter økonomisk i de enkelte kommuner. 
Derudover varetager Havørred Fyn en masse markedsføring, især i udlandet, hvor mange af 
lystfiskerturisterne kommer fra. Havørred Fyn har et godt og konstruktivt samarbejde med 
organisationen Vandpleje Fyn, som er en paraplyorganisation for de fynske sportsfiskerforeninger. 
Grusbanden, som er en underafdeling af Vandpleje Fyn, står for at beskrive og udføre mange 
vandløbsprojekter på Fyn, Langeland og Ærø. Folkene i Vandpleje Fyn og Grusbanden bruger en 
masse tid på at sidde med i råd, til møder, snakke med lodsejere mm. Dette store frivillige stykke 
arbejde foregår tit og ofte i samarbejde med Havørred Fyn og de forskellige 
vandløbsmedarbejdere, der sidder i de fynske kommuner.  
Ud over alle de umiddelbare økonomiske og de naturmæssige fordele, så sørger Havørred Fyn 
også for, at der årligt bliver sat omkring 365.000 stk. havørredyngel ud i de fynske vandløb. Fyns 
Laksefisk står for opdræt og udsætning, men arbejdet foregår i tæt samarbejde med Vandpleje 
Fyn. Fiskene, der sættes ud, skal sørge for at opretholde en rimelig stor bestand af havørreder 
omkring Fyn. En undersøgelse udført i perioden 2013-2016 har vist, at ca. 40 % af de fangede 
havørreder langs de fynske kyster er udsatte fisk, dvs. fisk, der er sat ud af Fyns Laksefisk. Alle 
udsatte fisk er afkom af vilde fynske fisk. Kombinationen af forbedring af de fynske vandløb og 
udsætning af havørredyngel gør, at vi kan opretholde det verdensklassefiskeri, som der er omkring 
Fyn, Langeland og Ærø og det er det verdensklassefiskeri, som de udenlandske lystfiskerturister 
gladelig betaler for at være en del af.  



Så kort sagt, så er projekt Havørred Fyn en stor succes! Men Havørred Fyn bygger på, at alle de 
fynske kommune er en del af det. Derfor giver det ingen mening, at Svendborg kommune 
overvejer at trække sig ud af det. Det er forståeligt, at der skal spares penge i Svendorg kommune, 
men at stoppe samarbejdet med Havørred Fyn er meget kortsigtet tænkt og vil KOSTE penge på 
den lange bane. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at spareforslaget ikke bliver 
gennemført. 
 
Spørgsmål er mere end velkomne og der kan nemt arrangeres en rundvisning på Fyns Laksefisk. 
 
Med venlig hilsen   
Linda Bollerup Høgh 
Fiskemester/biolog 
Fyns Laksefisk, Elsesminde 
Tlf.nr. 60 516 518 
E-mail: lbh@elsesminde.dk 



 
 

 

Svendborg Kommune 

Miljø, teknik og erhverv 

Sendt per e-mail til:  

susanne.moller.hansen@svendborg.dk. 

 

Vingsted, den 24. april 2018. 

 

Vedrørende: Besparelsesforslag i høring 

 

Indledningsvis vil Danmarks Sportsfiskerforbund rose, at kommunen vælger at høre borgerne, når 

der skal gennemføres besparelser. Det giver et bedre beslutningsgrundlag for politikerne og kan 

forhåbentligt være med til at sikre, at der ikke gennemføres besparelser, der i sidste ende viser sig 

at være en dårlig forretning for kommunen. 

 

Og det er netop derfor, vi på opfordring af de fynske sportsfiskerforeninger vælger at give et 

høringssvar. Der lægges i kataloget af besparelser nemlig op til at halvere indbetalingen til 

Havørred Fyn i 2019 og fra 2020 helt at melde sig ud af fællesskabet ved at undlade at betale de 

500.000 kr, et medlemskab koster.  

 

Hvis dette forslag gennemføres, vil det kunne få negative konsekvenser for kommunens 

erhvervsliv samt for de lokale sportsfiskere og deres engagement i det frivillige miljøarbejde. 

Derfor kan en udmeldelse af Havørred Fyn dels reducere mulighederne for genskabe sunde 

bestande af vildfisk i kommunens vandløb og dels medføre reducerede skatteindtægter og tab af 

arbejdspladser. Ud over de lokale, negative konsekvenser, så vil det også kunne medføre en 

generel nedgang i hele Fyns, Ærøs og Langelands lystfiskerrelaterede indtægtsgrundlag.  

 

Ovennævnte lyder muligvis en smule overdrevet, hvis man ikke før har beskæftiget sig med den 

socioøkonomiske værdi af lystfiskeriet. Derfor tillader jeg mig at nævne en række veldokumente-

rede nøgletal, der kan sandsynliggøre påstanden. Ved den seneste evaluering af Havørred Fyn fra 

2013 kom man frem til, at: 

• Havørred Fyn skaber 38 skaber årsværk 

• og en lokal omsætning på 50-58 mio. kroner 

mailto:susanne.moller.hansen@svendborg.dk


                     

 

• samt minimum 55.000 overnatninger fra havørredfiskende turister. 

 

De havørredfiskende turister har et døgnforbrug på 638 kroner, hvilket er næsten 50 % mere end 

gennemsnittet for en turist. Og nok så vigtigt, så kommer lystfiskerne hovedsageligt til Fyn og 

Øerne om foråret og efteråret; altså uden for den normale turistsæson. De lystfiskende turister 

optager derfor ikke sommerhuse, hoteller, lodges og vandrerhjem for andre besøgende. Hvis 

lystfiskerne ikke dukker op på Fyn, vil det derfor helt sikkert kunne registreres i form af reducerede 

indtægter.  

 

Hvor stor en andel af disse veldokumenterede indtægter, Svendborg Kommune får for sit bidrag til 

Havørred Fyn, er så vidt vides ikke undersøgt. Men en lang række af de bedste kyststrækninger 

ligger i Svendborg Kommune, ligesom der findes masser af overnatningsmuligheder. Så det er 

næppe urimeligt at antage, at indtægterne fra lystfiskeriet andrager flere millioner kr i kommunens 

kasse.  

 

Det er også et faktum, at Havørred Fyn udsætter store mængder havørred-smolt i de kommunale 

vandløb. Udsætningerne, som udelukkende er finansieret af Havørred Fyn, fordeler sig således: 

• Tange Å 14.000 smolt 

• Hammersbro Bæk 14.000 smolt 

• Trappebæk/Tved Å 14.000 smolt 

• Egense Bæk 7.000 smolt 

• Hundstrup Å 21.000 smolt 

• Ormerenden 2.000 smolt 

 

De i alt 73.000 smolt, som Svendborg Kommunes vandløb modtager, fordi kommunen er medlem 

af Havørred Fyn, kostede i 2017 cirka 380.000 kr. Kommunen får med andre ord ¾ af kontingentet 

tilbage i form af udsætninger, som samtidig medfører indtægter i millionklassen til kommunen! 

 

Hvis kommunerne på grund af stram økonomi ikke prioriterer Havørred Fyn og melder sig ud af 

fællesskabet, og Havørred Fyn derfor lider en stille kvælningsdød, vil det i løbet af få år medføre et 

stop for Fyns status som en ekstraordinær havørred-destination. Og det vil helt sikkert reducere 



                     

 

indtægterne i Svendborg Kommune, men selvfølgelig også på resten af Fyn og Øerne. Yderligere 

argumenter burde sådan set være overflødige!  

 

Men andre elementer end de rent pekuniære bør også kendes af de politikere, der skal prioritere 

kommunens finanser. Fyns fremgang som ørreddestination skyldes blandt andet et stort engagement 

fra de lokale sportsfiskere i arbejdet med at restaurere vandløbene, så der kan leve ørreder i dem. 

Dette arbejde er meget velorganiseret i regi af Vandpleje Fyn og Den Fynske Grusbande, og det er 

en af grundene til, at engagementet er ekstraordinært stort blandt de frivillige sportsfiskere på Fyn.  

 

Da de ansvarlige sportsfiskere desuden er meget veluddannede i arbejdet med vandløbene, giver det 

både gode resultater i form af større bestande af vilde ørreder, men det er også med til at fremme 

dialogen med lodsejerne, der lægger jord og vandløb til forbedringerne. Denne synergi kommer 

også kommunerne til gavn, idet sportsfiskernes miljøindsats i vandløbene, som blandt andet er 

mulig på grund af den gode dialog med lodsejerne, også bliver målt ud fra, om der findes tilstræk-

keligt med vilde ørreder i åer og bække. 

 

Selv om det bevisligt er gået meget frem i de fynske vandløb, siden Havørred Fyn så dagens lys, er 

der stadig behov for en lang række indsatser i vandløbene overalt på Fyn – således også i de 

kommunale vandløb i Svendborg Kommune. Hvad en udmeldelse af Havørred Fyn vil betyde for 

det frivillige engagement i forhold til at fortsætte med at restaurere vandløb og engagere sig i 

miljøarbejdet i Svendborg Kommune vil forhåbentligt aldrig nogensinde blive muligt at vurdere. 

Men det er en problemstilling, som bør indgå, når afgørelsen for eller imod udmeldelse skal tages. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund håber, at vi med denne synliggørelse af de positive konsekvenser af 

medlemskabet af Havørred Fyn kan overbevise politikerne i kommunen om, at det ikke er her, de 

nødvendige besparelser skal findes. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog  

 



Fremsendte høringssvar er fra Svendborg Sportsfiskerforening. Foreningens formål er at varetage 
sportsfiskernes interesser og at ophjælpe fiskebestanden. 
 
Høringssvar til  
Teknik og Erhvervsudvalgets reduktionsforslag til Budget 2019, hvor det fremgår at man overvejer 
at spare kommunens tilskud til Havørred Fyn.  
 
Vi anerkender og respekterer, at Byrådet er økonomisk bevidst og ønsker at etablere et politisk 
råderum i økonomien. Vi mener dog, at en besparelse ved at fjerne støtten til det fælleskommunale 
projekt Havørred Fyn er en uhensigtsmæssig måde at skabe det ønskede råderum på. Det mener 
vi fordi: 
 

• Havørred Fyn er et kommunalt Fynsk fællesskab. Uden fællesskabet risikerer vi at 
ødelægge et anerkendt - og veldrevet projekt 

• Havørred Fyn bidrager til attraktiv bosætning  
• Havørred Fyn giver øget omsætning og arbejdspladser,   
• I den gældende planlægning støtter Svendborg Kommune op om Havørred Fyn. Det bør 

fastholdes 
     
  
  
Uddybning: 
 
Havørred Fyn er et kommunalt Fynsk fællesskab. Uden fællesskabet risikerer vi at 
ødelægge et anerkendt - og veldrevet projekt 
Havørred Fyn er et forbilledligt samarbejde på tværs af kommunegrænser, hvor alle har gavn af 
den fælles indsats, fordi havørreden bevæger sig frit langs de fynske kyster og vandløb. Men når 
alle har gavn af projektet er det også vigtigt at alle bidrager. Ellers forsvinder grund forudsætningen 
for fællesskabet og samarbejdet.  
Et samarbejde som er skabt over 27 år, og har givet Fyn en unik plads i lystfiskerturismen og 
kopieres flere andre steder i landet.  
 
Som beskrevet Svendborg Kommunes Planstrategi 2016; Vores steder, Broen til fremtiden  

”Vi skal med afsæt i fynske interesser og gennem et stærkt fynsk samarbejde udvikle vores steder i 
samklang med de andre fynske kommuner.”  
Som borgere glæder vi os over, at vi ser mere og mere fynsk samarbejde. At vi på Fyn løfter 
sammen. Derfor er det også med en vis frustration, at vi ser at Svendborg Kommune nu overvejer, 
at fjerne støtten fra dette skoleeksempel på et bæredygtigt og tværkommunalt projekt, som i den 
grad skaber udvikling og positiv omtale nationalt og internationalt.  
Som den største kommune i det sydfynske hviler der et særligt ansvar på Svendborg. Ikke mindst 
fordi vi i høj grad drager nytte af projektet.  
 
Havørred Fyn bidrager til attraktiv bosætning -   
Som sportsfiskerforening er vi naturligvis meget optaget af, at sikrer en fortsat udvikling af miljøet 
for en af de mest spændende sportsfisk, havørreden.  
Fyn som attraktivt fiskested i international klasse er med til at sikre en profilering af Fyn som et 
godt sted at bosætte sig. Hvor der er fantastisk natur og gode muligheder for et aktivt fritidsliv. 
Lystfiskeri er både en sund aktivitet, bæredygtigt og giver livskvalitet. Parametre som både er 
vigtige for stadig flere turister, men også i forhold til at sikre en attraktiv bosætning.  
Vi er bekymrede for den mulighed, der kan tabes på gulvet, hvis ikke arbejdet med Havørred Fyn 
fortsættes. Det vil på lidt længere sigt give dårligere vilkår for lystfiskeriet og vores vandløb. 



Dermed taber vi, hvad vi i fællesskab har taget 27 år om at bygge op på gulvet. Det vil være trist, 
hvis Svendborg Kommune vil tage det ansvar på sig.  
 

Havørred Fyn giver øget omsætning og arbejdspladser,  
Som det står i kommuneplan 2017 er der god økonomi i fortsat at støtte Havørred Fyn. Ved en 
evaluering fra 2013 konkluderes at Havørred Fyn bidragede til en årlig omsætning på 50-58 mio. 
kr. og 38 fuldtidsstillinger på Fyn.  
Som lystfiskere oplever vi i stigende grad, at vi møder både indenlandske og udenlandske turister 
ved vores gang på de fynske kyster. Og der er en stigende international opmærksomhed på de 
unikke muligheder der er blevet skabt på Fyn.  
En særlig gevinst er at det i høj grad er aktuelt at fiske havørred udenfor den almindelige 
højsæson, så der skabes en mere jævn omsætning i vores turismevirksomheder. 
Det er også værd at bemærke at lystfiskerturister ofte bruger flere penge lokalt end den 
almindelige turist. Alt sammen forhold som er væsentlige for at holde gang i vores attraktive 
overnatnings- og spisesteder.  
 
 
 

I den gældende planlægning støtter Svendborg Kommune op om Havørred Fyn. Det bør 
fastholdes  
 
Planstrategi  
Hvis Svendborg Kommune trækker sin støtte til Havørred Fyn sker det på trods af de 
fokusområder, som er beskrevet i Planstrategien 16, “Vores steder, Broen til fremtiden”. Dels er 
der i planstrategien beskrevet et tværgående indsatsområde; ”Stærkt fynsk samarbejde” og ”Vi 
deler vores steder” 
 
Sammen står Fyn stærkest 
Havørred Fyn er et forbilledligt samarbejde på tværs af kommunegrænser, hvor alle gavner af den 
fælles indsats. I Planstrategi 2016; Vores steder, Broen til fremtiden” skriver byrådet at ”Vi skal 
med afsæt i fynske interesser og gennem et stærkt fynsk samarbejde udvikle vores steder i 
samklang med de andre fynske kommuner. Som den største kommune i det Sydfynske hviler der 
et særligt ansvar på Svendborg. Ikke mindst fordi vi i høj grad drager nytte af projektet.  
 
Vi deler vores steder 
Under temaet Turisme og Natur beskriver planstrategien, hvordan turisme markedet bevæger sig 
mod specialprodukter, hvor den enkelte dyrker sin særlige interesse. “Svendborg Kommune vil 
derfor udvikle vores brug af naturen og sikre, at det sker i god balance med beskyttelse og pleje af 
naturen.”  
Intet projekt gør det i større grad end havørred Fyn. Ved at skabe gode naturlige levesteder for 
havørred og aktivt sikre bestanden bidrager Havørred Fyn til et oplevelsespotentiale i 
verdensklasse. Det er virkeliggjort cittaslow.  
 

Kommuneplan 
I Kommuneplan 2017-2029, som vedtaget 19. december 2017 af Byrådet, redegøres for at 

Svendborg Kommune ønsker ”at støtte de rekreative interesser i fiskeri og turisterhverv. 
Svendborg Kommune vil fortsat deltage i og videreudvikle projektet Havørred Fyn sammen med de 
øvrige kommuner på Fyn og Øer.” 



Konkret fører det til følgende retningslinje i kommuneplanen; ”Det rekreative fiskeri og 
turisterhverv støttes ved fortsat samarbejde med Havørred Fyn og øvrige kommuner på Fyn og 
Øer.”  
 
Vi tillader os at bemærke, at retningslinjerne i kommuneplanen udgør grundlaget for kommunens 
administration og er bindende for byrådet, som skal virke for kommuneplanens gennemførelse. 
  
Når Havørred Fyn er skrevet ind i kommuneplanens retningslinjer på den måde ser vi det også 
som en tydelig kommunikation til det kommunale fynske fællesskab og øvrige samarbejdspartnere. 
Et budskab om, at der både er vilje og evne til at Svendborg tager sin del af ansvaret for de tiltag 
der er med til at profilere og udvikle Fyn som en spændende turistdestination, en grøn ø og et 
kystfiskeri efter havørred i international klasse.  
Med besparelsesforslaget skabes der en uhensigtsmæssig usikkerhed omkring projektet, som vi 
finder ærgerlig.  
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Susanne Møller Hansen

Fra: Øjvind Thomasen <fam.thomasen@gmail.com>

Sendt: 26. april 2018 19:52

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Bevar Sydfyns Flyveplads

Til Svendborg Kommune 
 
Det er med beklagelse, at jeg erfarer, at Svendborg Kommune har planer om at lukke Sydfyns Flyveplads. 
Som privat bruger af pladsen, både ved besøg i området med fly fra andre flyvepladser og i forbindelse med 
flyleje på pladsen, har jeg haft stor glæde af pladsen, og samtidig haft den endnu større glæde at kunne vise 
venner og bekendte samt familie det smukke Sydfyn fra luften. Intet andet sted i Danmark er så smukt. 
 
Det vil være et stort tab, hvis områdets flyveplads må lukke, både for private, men så sandelig også for de 
der benytter pladsen erhversmæssigt. 
 
Jeg må derfor på det kraftigste anbefale, at lukningen af Sydfyns Flyveplads bliver taget af bordet.  
 
Med venlig hilsen 
 
Øjvind Thomasen 
Enghaven 3 
9440 Aabybro 
20776939 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Claus Sabra <claus1sabra@svendborgmail.dk>

Sendt: 26. april 2018 18:24

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Besparelsesforslag til udvalget for Teknik og Erhverv

Til Svendborg Kommune: 

Forslag til besparelser i afdelingen "Plan": 

Alt arbejde med nye lokalplaner, tillæg til eller ændringer af lokalplaner og tillæg til 
Kommuneplanen faktureres med 690 kr pr arbejdstime til ansøger / rekvirent. 

 

Begrundelse:  

Princippet anvendes mig bekendt allerede over for Langeland og Ærø Kommuner.  

I forbindelse med Lokalplan 581, solcelleanlæg ved Rødkilde, oplyste borgmester Lars 
Erik Hornemann i 2014, at kommunen ville betale planlægningen. Jeg formoder derfor, at 
kommunen stadig  ikke generelt kræver betaling for planlægningsarbejde. 
Byggesagsgebyret for LP581 synes at være under  kr 3000, idet 1 rate i en aktindsigt er 
oplyst til kr. 1380. Anlægget må have kostet  ca 13 mill kr. Dette gebyr står i øvrigt i en 
grel kontrast til gebyret for en nylig omtalt lovliggørelse af en garage i Grasten på kr 6210. 
Det forarger mig, og det forarger mange andre, at kommunen kan forære 
planlægningsarbejde til visse investorer, som efterfølgende kan tjene store summer på de 
rettigheder, som følger af planlægningen. 

Med venlig hilsen 

Claus Sabra 

Møllevej 8, Ulbølle 

5762 Vester Skerninge 

 

 

Virusfri. www.avg.com  
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Susanne Møller Hansen

Fra: Palle Nørby <blueskyaviation@contrail.dk>
Sendt: 26. april 2018 16:45
Til: Susanne Møller Hansen
Cc: 'Lars Skjødt Jensen'
Emne: SVENDBORG - TÅSINGE FLYVEPLADS Høringssvar

Prioritet: Høj

Kære Susanne, 

 

Jeg har med stor undren , og overraskelse erfaret at Svendborg kommune ønsker at nedprioritere/nedlægge en af 

kommunens mange tilbud til såvel privatpersoner som erhvervslivet. !! Nemlig EKST/Tåsinge flyveplads. 

Som erhvervspilot og Examiner for trafik, Bygge & Boligstyrelsen, udøver jeg jævnligt flyvninger til og fra netop 

denne plads, der jo er offentligt godkendt og fuldt up to date mht. de operationer der nu engang kan drives fra en 

græsflyveplads, herunder natoperationer, idet der jo er lys på pladsen, når dette findes nødvendigt. 

 

Pladsen benyttes jo en del af erhvervslivet, af diverse privatpiloter og ikke mindst som uddannelsesplads til de som 

ønsker at lære ”flyvningens kunst”, og den dermed forbundne frihed.( Skoleflyvning kan kun udføres fra offentlig 

godkendt flyveplads, som ex Tåsinge). Ambulanceflyvning er underlagt samme vilkår. ! 

 

Der er naturligvis en vis lufthavn i Odense, der nu kalder sig Hans Christian Andersen Airport, men denne er tit 

lukket for flyvning grundet ”droner” og andet skrammel, og ikke mindst de fuldstændig hysteriske ”security” tiltag, 

der jo blot skræmmer folk væk fra stedet. For slet ikke at tale om afstanden/transporttid til fra dette objekt. 

Her kommer Tåsinge (EKST) så atter ind i billedet idet, alt foregår et for Danmark hyggeligt tempo, ved den lokale 

operatør, og lokale flymekaniker, men dog stadig 100 % sikkert, idet pladsen jo tilses/kontrolleres jævnligt af 

Trafikstyrelsen, for at opretholde status som offentlig godkendt flyveplads. 

 

Ved at nedprioritere/nedlægge flyvepladsen, vil kommunen således nedprioritere diverse erhverv fra Svendborg og 

opland, der har brug for ”priority” transport her og nu, og forringe privatpiloters/studerende piloters muligheder for 

at lære og flyve på pladser hvor der, trods kontrol, er mindre restriktioner, på grund af rutefly/droner/ kørsel med 

biler etc på banearealet. 

 

Vi fra flyveskolen i Kolding/Vamdrup satser stærkt på at vi også i fremtiden kan beflyve Tåsinge, når vi uddanner 

piloter. 

 

Ønsker I yderligere uddybning er i velkomne til at ringe/maile. ☺ 

 

Med venlig hilsen, fra en pilot der siden 1978 har befløjet Tåsinge (EKST) 

 

 
Med venlig hilsen / All the best 
  

Palle Nørby Christensen 
Fjordvang 26 
DK-6000 Kolding 
Denmark 
  
Examiner/DK/E/01343 
blueskyaviation@contrail.dk 
 
+45-27132592 
Vat: DK 18265435 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Boye Erhverv <post@boyes.dk>

Sendt: 26. april 2018 16:03

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: VS: Høringssvar vedr. Sydfyns Flyveplads

 

 

Høringssvar  

Teknik og Erhvervsudvalget Budget 2019 

Nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads 

  

  

  

Indsigelse mod nedlæggelse af Svendborg Flyveplads. 

  

  

Når der hermed gøres indsigelse mod nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads, sker det på baggrund af flere års 
brug af pladsen. For mit vedkommende er det erhvervsmæssigt en meget stor fordel, at jeg har mulighed for 
at fragte personer og varer til og fra Sydfyn. En nedlæggelse af flyvepladsen vil betyde betragtelige ulemper 
for min virksomhed, da jeg i dag ofte benytter mig at flyvepladsen i både planlagte situationer og i 
nødstilfælde, når reservedele til fabrikkerne og øvrige varer skal hurtigt frem.  

  

Samtidig er flyvepladsen en af indgangene til erhvervslivet på Sydfyn, da det samtidig er en Schengen 
toldplads, når man skal ind i Danmark. 

Pladsen er den eneste bortset fra Beldringe, Sønderborg og Roskilde, som har lys og der kan landes i 
nødsituation på pladsen i 24 timer i døgnet, hvilket jo  

også betyder, at Redningstjenesten og militæret bruger den pga. lyset og at der ikke skal ventes på, at der 
kommer bemanding på som de andre store pladser. 

  

For mit vedkommende bruger jeg Sydfyns flyveplads, da det gør mobiliteten noget nemmere. Jeg har flere 
kunder på Sjælland og Lolland-Falster, og dem kan jeg besøge på væsentligt kortere tid, end hvis jeg var 
tvunget til at benytte bilen eller offentlig transport. Eksempelvis tager det mig 25 minutter at flyve til 
Maribo flyveplads, hvorimod alternativet er færge og bil - i alt ca. 2 timer. Der er ikke tvivl om, hvilken 
løsning jeg vælger.  
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Så hvis man vil bevare erhvervet og indkomne turister på Sydfyn, er det en meget dårlig ide at lukke 
pladsen ned. 

  

  

  

Med Venlig Hilsen 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Boye erhverv & Minikøkkener 

Finn Boye 

Tværvej 27 

5700  Svendborg 

Tlf. : 63210024 / 40176323 

www.minikoekkener.dk 

info@minikoekkener.dk 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Asger og Lena Madsen <millinocket_dk@yahoo.com>

Sendt: 26. april 2018 15:39

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Evt. Lukning af Svendborg flyveplads.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Svendborg i disse tider, kæmper en brav kamp for, at bevare sin 
"synlighed" i forhold til Odense og resten af landet mht. at få arbejdspladser til området i fremtiden og som 
da vil se på etableret infrastruktur ud over landtransport, som i fremtiden vil blive mere og mere tæt. 
 Det er fuldt forståeligt, at man som politiker, lige her og nu, kæmper med, at få økonomien til, at hænge 
sammen.  
 Svb. flyveplads, er blevet udvidet og vil med evt. asfalt belægning (som tidligere planlagt)i fremtiden, 
kunne betjene erhvervstrafik fra hele Europa. En trafik, som ikke har tænkt sig at sidde mere eller mindre 
fast, i bilkør på motorvejen. 
 
 Mvh. Asger Lund Madsen.  
 
 
                        

Sendt fra Yahoo Mail på Android 



Svendborg Kommune 

Miljø, teknik og erhverv 

Sendt per e-mail til:  

susanne.moller.hansen@svendborg.dk. 

 

Odense, den 24. april 2018. 

 

Vedrørende: Besparelsesforslag i høring 

I forbindelse med Jeres reduktionsforslag til driften for budget 2019, er et af forslagene en reduktion i 

tilskuddet til Havørred Fyn på 50% i 2020 og 100% fremadrettet fra 2021. 

 

I dokumentet hvor reduktionsforslaget til driften er nævnt, belyses i bund og grund også de risici der er 

derved, men Vandpleje Fyn vil da her, gerne benytte lejligheden til, at opsummere nogle af dem i dette 

høringssvar. 

1. Effekten af og indtægterne fra Havørred Fyns arbejde, overstiger udgifterne med en faktor 10 

minimum. 

Bidraget til Havørred Fyn har haft en veldokumenteret effekt på turisterhvervets omsætning på Fyn. 

55.000 årlige overnatninger tilskrives lystfiskeriet alene på Fyn. Dette bidrager med 38 ekstra 

årsværker og netop lystfisketuristerne er gode at tiltrække, da deres daglige forbrug i gennemsnit er 

200 kr. højere, end andre turisters. Endvidere kommer lystfiskerturisten oftest i foråret og efteråret 

og altså uden for den egentlige højsæson. Dermed forlænges perioden med turister i området, til 

gavn for overnatningssteder og lokale forretninger. 

mailto:susanne.moller.hansen@svendborg.dk


2. Et stort lokalt engegament trues. 

De lokale sportsfiskere i Svendborg har sammen med Vandpleje Fyn, et stort engagement i det 

frivillige arbejde, der foregår med restaureringen af de lokale vandløb på Sydfyn.  

Dette kunne ses så sent som 21.04.2018 ved arrangementet ”World Fish Migration Day”, hvor tiltag 

til forbedring af det lokale vandløb Egense Bæk blev gennemført udelukkende af Vandpleje Fyn og 

lokale lystfiskerinteresserede fra området. 

Den foreslåede besparelse vil uden tvivl, få konsekvenser for fortsatte restaureringsmuligheder af 

denne art, skulle forslaget blive gennemført. 

Endvidere kan det få konsekvenser for de Havørred Fyn finansierede udsætninger af havørred smolt 

i området. Kommunen modtog i 2017 73.000 smolt som blev mundingsudsat her i april måned i år. 

Dette er ud af de ca. 500.000 smolt der udsættes i alt på Fyn og øer, altså 14,6% af samtlige smolt 

der udsættes i de 10 kommuner, der dækker Fyn og øer. Værdien af disse smolt er 380.000 kr. Altså 

en tilbagebetaling fra Havørred Fyn på hele 76% af det årlige bidrag de tildeles. 

Men den reelle værdi af disse smolt er langt større, når man regner på, hvad de tiltrækker af turister 

fra udlandet og weekend besøgende danske lystfiskere. Svendborg ligger inde med nogle af de mere 

eftertragtede kyststrækninger på Fyn og får derfor og grundet bl.a. Havørred Fyns markedsføring en 

god del af kagen på de 55 mio. kr. som lystfiskerturismen bidrager med om året på Fyn.  

 

3. Fyn har verdens bedste kystnære havørredfiskeri. 

Fyn er kendt ude i verden for netop dette. 

Men Fyn er også kendt for det arbejde der gøres, for at forbedre vandløbene for at skabe bedst 

mulige forhold for netop havørreden. 

Den Fynske Grusbande og Vandpleje Fyn har formået at opnå et forhold til de lokale lodsejere 

gennem dialog, som ikke ses lignende i resten af landet. Dette stiller Fyn rigtig højt på listen, når 

der snakkes om miljøindsatsen for opnåelse af bedre vandmiljø.  

En af miljøindikatorerne i vandløb er netop den vilde ørred. 

Det er godt, men det kan blive endnu bedre og potentialet er langt større, end hvor vi er nu. Der kan 

gøres indsatser i mange flere vandløb og resultaterne deraf formidles ud i verden af især Havørred 

Fyn.  

For at bevare den fornemme status, kræves fortsatte indsatser og konstant formidling af, hvad det er 

vi gør på Fyn, som er ekstraordinært i forhold til andre steder. 



Og Fyn er lige netop ekstraordinær, i forhold til andre landsdele i Danmark. Både på Sjælland og I 

Jylland kigges der langt efter den Fynske model og ytres ønske om, at det er sådan, man gerne ville 

have det hos dem. Når der snakkes om vandløbspleje ude i landet, så er det Fyn og det arbejde der 

foretages her, der fremhæves og bruges som det gode eksempel.  

 

4. Vi løfter i flok. 

Havørred Fyn støttes af samtlige kommuner på Fyn. 

Den dokumenterede effekt af dette er allerede nævnt og et vigtigt bidrag til øens indtægter.  

Havørreden er et fælles Fynsk anliggende og en udmelding fra en eller enkelte kommuner, ville 

derfor besværliggøre det videre arbejde og skabe en kløft imellem kommunerne, som også i denne 

tid, laver et tværfagligt samarbejde omkring netop havørredfiskeriets fremme. 

Det vil nærmest blive umuligt, at fastholde interesserne på tværs af kommunegrænser, hvis 

Svendborg vælger at udgå af dette samarbejde. 

Havørred Fyn vil få svært ved at agere på et ”nyt Fynskort”, da det er Fyn der promoveres. Dette er 

til gavn for alle kommuner på Fyn og ikke mindst Svendborg, med de kyststrækninger og vandløb 

man har i denne kommune. 

Havørred Fyn har skabt samarbejde mellem både kommuner og frivillige på tværs af 

kommunegrænserne. Man løfter i flok, men der høstes også sammen. 

Vi ser i Vandpleje Fyn en potentiel fare for, at Havørred Fyn får vanskelige kår at arbejde under, 

hvis enkelt kommuner falder ud af samarbejdet. Derved ødelægges et 25 år langt projekt, hvoraf de 

målelige effekter ikke kan overses. 

Uden Havørred Fyns store engagement ville Fyn givetvis miste sin høje status både i Danmark og 

ude i verden. Dette ville skade turisterhvervet, lystfiskeriet, lokale butikker og i sidste ende endog 

vandløbenes tilstand både økologisk og fysisk. 

 

5. Frivilligheden og interessen er til at få øje på. 

Ved elfiskeriet efter moderfisk alene, bruger Vandpleje Fyn en række af lokale frivillige kræfter. 

Alene i efteråret 2017 blev der således brugt over 600 frivillige arbejdstimer på indsamling af fisk 

til strygning på Fyns Laksefisk. Dette timeforbrug kom udelukkende fra frivillige kræfter og er 

baseret på elfiskeriet alene.  



Denne frivillighed findes udelukkende, fordi arbejdet der laves nytter noget. Man kan se 

resultaterne af det til gavn for sig selv som lystfisker og til gavn for Fyn som et yndet turistmål og 

omtalt destination for havørredfiskeri. 

Interessen blandt lokale er enorm hvert eneste år, når de frivillige tager fat  på både elfiskeri og 

restaurering / forbedring af vandløb. 

Uden Havørred Fyns udbredelse af dette arbejde, ville mange projekter og tiltag falde til jorden og i 

yderste konsekvens ophøre. 

 

Havørreden er vigtig for Fyn. 

Men den er så sandelig også vigtig for Svendborg som isoleret kommune. 

Nogle af de mulige konsekvenser ved at fjerne støtten til Havørred Fyn, er belyst i 

reduceringsforslagsdokumentet, men der er mange andre både menneskelige og økonomiske 

konsekvenser forbundet med en tilbagetrækning af støtten til Havørred Fyn. 

25 års frugtbart arbejde og samarbejde over kommunegrænser står og falder mildt sagt med denne 

støtte. 

En besparelse der kan koste langt mere end det sparede i sidste end. 

 

I Vandpleje Fyn håber vi inderligt, at vi ved at belyse disse få af mange øvrige punkter, kan bidrage 

til, at Svendborg kommune ikke finder Deres behov for besparelser af driften aktuelle netop her.  

Det bør være indlysende, at denne investering i Havørred Fyn med et tilbagekast på minimum en 

faktor 10, ikke er hensigtsmæssig at fjerne i flere henseender. 

 

På vegne af Vandpleje Fyns forretningsudvalg og med venlig hilsen 

 

Søren Knabe                                                                             Chris Halling                                           

Formand Vandpleje Fyn                                                           Næstformand Vandpleje Fyn  

 

 



 

 

 

 

 



Svendborg Kommune 
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Ramsherred 5 
5700 Svendborg 

 
 

Svendborg d. 26. april 2018 
 
Høringssvar til Svendborg Kommunes foreslåede udtrædelse af Havørred Fyn 
 
På baggrund af Svendborg kommunes påtænkte udtræden af Havørred Fyn, tillader jeg mig 
som virksomhedsindehaver i Svendborg inden for jagt og fiskeri området, at udtrykke min 
største bekymring herfor. 
 
Jeg er bekendt med, at Havørred Fyn har ganske stor betydning for fisketurismen på Sydfyn og 
har virkelig sat Fyn, ikke mindst Svendborg området på landkortet, såvel nationalt som 
internationalt. 
 
Yderligere er jeg bekendt med, at der fra folketingets side er afsat et større millionbeløb, som 
over en kort årrække skal fundamentere det sydfynske ørredeventyr bl.a. gennem etableringen 
af et formidlingscenter. Denne statslige anerkendende håndsrækning til at videreudvikle og 
øge kendskabet til området, kan jeg frygte bliver devalueret uden Svendborgs kommunal 
opbakning og vil på sigt skade den positive udvikling projektet har. 
 
Vi lever i en tid, hvor der tales meget om hvad vi kan og skal gøre for udkants Danmark. 
Svendborg er mig bekendt klassificeret som udkantskommune, bl.a. har pendlere forhøjet 
befordringsfradrag, som har til formål at fastholde skatteborgere i kommunen og skabe vækst 
lokalt. Derfor er det også min anbefaling, at Svendborg kommune sidestiller Havørred Fyn med 
andre initiativer der kan understørre og udvikle Svendborg.  
 
Havørred Fyn sikrer en stadig stigende turisme i området og ikke mindst uden for den ordinære 
sommerhøjsæson, som alt andet lige har en positiv effekt på såvel hoteller, campingpladser, 
de lokale supermarkeder og ikke mindst en virksomhed som min.  
Her kan vi i høj grad se betydningen af fisketurismen, som bidrager særdeles positivt i de for os 
ellers stille perioder. 
 
Jeg ved der forefindes rigelig taldokumentation for hvilken betydning Havørred Fyn har, såvel 
økonomisk som egnsudviklingsmæssigt. Derfor ser jeg ikke kommunens spareforslag som 
hverken gennemtænkt eller velovervejet, idet offeromkostningen vil blive langt større. 
 
Havørred Fyn er ikke en omkostning, men en investering og det er vel at mærke en relativ lille 
investering, men med stor effekt som favner bredt i lokalsamfundet til gavn for borgere, 
området og ikke mindst miljøet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Olsson 
Michaels jagt & Fiskeri A/S 



Til Svendborg Kommune   

Høringssvar vedr. nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads, Tåsinge 

 

Det er med stor bekymring at erfare at Svendborg Kommune påtænker at fjerne grundlage for at 
drive Sydfyns Flyveplads på Tåsinge, ved at fjerne tilskuddet på 540.000 kr. 

Jeg tog mit A certifikat i 1976 og har brugt flyvepladsen lige siden. På de mange ture sammen med 
familie og venner har der været megen begejstring for at opleve hele det fantastisk smukke 
område oppefra. Os, som bruger af flyvepladsen, betragter den faktisk på samme måde, som dem 
der bruger en boldbane eller en idrætshal til deres sport, eller sejlerfolket der har brug for en 
lystbådehavn, eller bilfolket en motorvej når vi bevæger os på vejene. 

Der er også en del der bruger pladsen til erhverv fx Skole - og taxaflyvning (Starling - Air) og 
flyværksted, og der er flyejerne, der har gjort store investeringer i bl.a. hangerer . 

Jeg håber meget, at denne besparelse ikke bliver vedtaget, da jeg er sikker på, at flyvepladsen har 
en kæmpe stor reklameværdi og betydning for Sydfyn og hele Fyn. 

 

Find Kaas 

Ellen Marsvins Alle 31 Thurø  

5700 Svendborg  

Bestyrelsesmedlem i Svendborg Flyveklub 

 

 



Svendborg	d.	26/4-2018	
	

Høringssvar	til	Teknik-	og	erhvervsudvalget	jvf	forslag	om	besparelser	
	
Det	fremgår	af	besparelsesforslaget	fra	udvalget,	at	man	påtænker	en	besparelse	på	275.000	kr.	
om	året	på	’befordring	til	privat-	og	friskoler’.	
Som	reglerne	er	lige	nu,	får	elever	på	privat-	og	friskoler	i	Svendborg	Kommune	tilskud	til	
befordring	på	lige	fod	med	elever	i	folkeskolen.	Det	betyder,	at	man	får	tilskud,	hvis	man	lever	op	
til	nogle	bestemte	afstandskriterier,	eller	hvis	der	er	tale	om	farlig	skolevej.	
	
Hvis	besparelsen	gennemføres	vil	de	berørte	familier	på	fri-	og	privatskoler	enten	selv	skulle	
afholde	udgiften	eller	lade	deres	børn	cykle	i	skole.	
	
Det	undrer	os,	at…	

• der	på	den	måde	forskelsbehandles	mellem	kommunens	skatteydere	
• begrebet	“trafikfarlig	vej”	åbenbart	kun	tages	alvorligt	ift.	nogle	grupper	af	borgere/børn	
• det	igen	yderligere	besværliggøres	at	bo	og	bosætte	sig	i	vores	kommunes	landdistrikter		
• besparelsen	ligner	“fugle	på	taget”,	da	trafikkontoret	medgiver,	at	de	ikke	har	lavet	–	eller	

har	tid	til	at	lave	-	en	klar	analyse	af	konsekvenser	og	reelle	besparelser.	Det	er	også	uklart	
om	“besparelserne”	fremkommer	som	indtægter	ved	at	friskolebørn	fortsat	kan	køre	med	
de	ruter,	der	ikke	nedlægges.	Nu	blot	mod	betaling!	

Vi	anser	det	for	en	urimelig	forskelsbehandling	af	elever	på	privat-	og	friskoler	i	Svendborg	
Kommune.	
	
	
På	vegne	af	de	frie	skoler	i	Svendborg	Kommune	
	
Vester	Skerninge	Friskole,	Oure	Friskole,	Øster	Aaby	Friskole,	Ida	Holst	Skole	og	Ollerup	Friskole	
	
	
	
Jakob	Ringgaard,	skoleleder	på	Ollerup	Friskole	
	
	
	
	
	



HØRINGSSVAR 
Teknik- og Erhvervsudvalget budget 2019  
Nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge                                  26. april 2018  

 

Indsender: Steen Jørgensen 

Rantzausmindevej 145, 5700 Svendborg 

Relation til flyvepladsen: Ejer af halvpart af hangar siden april 2016. Køb af fly i august 2016, som i øjeblikket er 

under total renovering af Aviation Support (flymekaniker med virksomhed på flyvepladsen). Fra efteråret 2016 til 

foråret 2018 gennemført PPL-pilotuddannelse og nationalt og internationalt radiokursus hos Starling Air. 

 

 

Et par argumenter for at bibeholde Sydfyns Flyveplads. 

 

Med udgangspunkt i flyvepladsen skal alle dens interessenter tages i betragtning. 

 

Den umiddelbare kommentar til kommunens foreslåede besparelse på kr. 540.000,00 per år er, at tabet i 

indkomstskatteprovenu fra den ansatte, daglige leder af flyvepladsen (Daniel Nordquist, søn af Peter Nordquist, 

som ejer Starling Air Service) og hans nytilflyttede, fra anden kommune og kommende, hustru stort set modsvarer 

den foreslåede besparelse. Fandtes flyvepladsen ikke her i kommunen, ville parret nok vælge at sælge deres 

nyindkøbte hus på Tåsinge og flytte til en anden kommune med en flyveplads. 

 

Alene af den grund er den økonomiske argumentering uholdbar! 

 

Flyvepladsen har følgende interessenter: 

 

Starling Air            Kommercielle rutefly til Ringsted, Roskilde, København og Ærø 

                                Pilotuddannelse, PPL 

                                Pilotuddannelse, Erhverv (under forberedelse) 

                                Radiokursus nationalt under Trafikstyrelsen 

                                Radiokursus internationalt under Trafikstyrelsen 

                                 

Det er unikt, at disse kompetencer er tilgængelige lokalt på Sydfyns Flyveplads hos Starling Air!   

Odense Flyveplads kan ikke tilbyde noget lignende! 

 

Alle kommende piloter begynder med en PPL-uddannelse. Bemærk, at der i de kommende år vil være stor mangel 

på nye piloter. Starling Air har således uddannet flere end 40 PPL-piloter på Tåsinge Flyveplads. 

                                 

       Sightseeing-ture og relaterede gavekort for lokale og turister 

                                Bryllypsflyveture, både til Ærø og giftemål i luften for lokale og turister  

 

BP Flybenzin           

 

Jobcenter, Svb.     Langtidsledig/flexjobber og vedkommendes beskæftigelse, slåning af græs m.m. 

 

Flymekaniker (Aviation Support v/Hans Hemmingsen) og indflyvende fly til reparation med relaterede 

landingsgebyrer. Der er mange fly, der kommer til Tåsinge Flyveplads i løbet af sæsonen netop, fordi ekspertisen 

findes på pladsen. 

 

Svendborg Flyveklub Med 48 medlemmer, som hver især skaber erhvervskontakter til f. eks. lokalt håndværker-

arbejde m.m. frem for at købe tjenesterne udenfor kommunen. Dvs. en øget omsætning med yderligere 

jobskabelse og skatteindtægter bliver lagt i kommenen frem for et helt andet sted. Flyveklubbens medlemmer 

flyver både privat som en fritidsinteresse, men i høj grad også erhvervsrelaterede flyvninger med 

forretningsforbindelser og kunder. Ligesom flere medlemmer flyver til møder eller til deres arbejdspladser rundt 

omkring i ind- og udland, og bruger derved flyvepladsen som en vigtig del af infrastrukturen på Sydfyn. 

 

Klubflyet og øvrige private fly og ejere af hangarer på pladsen. Hvis flyveklubbens medlemmer ikke kunne 

flyve lokalt, ville en del nok vælge at flytte til en anden kommune med flyveplads. Man kører ikke fra Svendborg til 

Odense for at flyve. Det er nærheden til flyvepladsen, der gør forskellen. Men forlæng nu opsigelsesvarslerne på 

lejekontrakterne for leje af jord af Svendborg kommune fra de urimelige kun 6 måneder til mange år frem i tiden. 



Det vil give ro og investeringslyst til at forbedre hangarerne, og at bygge nye. Og derved også omsætning til lokale 

håndværkere m.m. 

 

Ultra-flyverne i flyveklubben Take Off  Med 50 medlemmer. Samme argumentation som under Svendborg 

Flyveklub. 

 

Indflyvende gæster (turister) til pladsen med overnatninger på lokale hoteller og brug af lokale restauranter. De 

kommer både som enkeltpersoner, men også som medlemmer af ind- og udenlandske flyveklubber. Sidste 

sommer kom der f.eks. 11 fly fra en flyveklub i Schweiz på samme tid! 

 

Svendborg kommune    Skatteprovenu fra den relaterede meromsætning, samt kommuneskat fra tilflyttere. 

 

--------------------------------- 

 

Skal Svendborg være en fremsynet by i vækst eller en stagnerende kommune i Udkantsdanmark? 

 

Risikoen er, at hvis Svendborg Kommune lukker flyvepladsen, vil Svendborg da for alvor blive sat på kortet over 

Udkantsdanmark. 

 

Den kommercielle flytransport relateret til det maritime Svendborg ville forsvinde. Det ville ikke være muligt for 

Maersk Training at flyve kursister ind til sit verdensførende uddannelsescenter i Rantzausminde. Måske vil det 

mindske deres lokale omsætning til fordel for et sted med bedre infrastruktur? 

 

Generelt ville folk opfatte, at Svendborg er en afviklingsby frem for en udviklingsby. Det vil give færre tilflyttere med 

lavere skatteprovenu. 

 

Redningshelikopteren ville ikke kunne lande på flyvepladsen. 

 

Det anbefales kommunen at tænke langsigtet. Se til at bibeholde den fantastiske ekspertise, der i dag findes på 

pladsen, der kan og vil udvikle pladsen, der kan og vil give øget omsætning og flere job med et højere 

skatteprovenu til kommenen. Lukkes flyvepladsen, får Svendborg aldrig igen en godkendt grænseovergangs- 

lufthavn. 

 

Den langsigtede strategi bør være at bibeholde det nuværende, og når muligheden byder sig at udvikle pladsen til 

at blive asfalteret, eventuelt med erhvervsstøtte fra det lokale erhvervsliv og Maersk Fonden. Der ligger en 

gennemarbejdet ”Tåsinge Flyveplads - Rapport om udviklingsmuligheder”, lavet i 1990 af to fra forvaltningen i 

Svendborg kommune og to fra Svendborg Erhvervsråd. Første etape er gennemført, så nu mangler der kun etape 

2 og 3. Udviklingsplanen er køreklar, så det drejer sig kun om den finansielle del. 

 

Desuden bør Svendborg kommune leve op til Byrådets mål i Kommuneplan 2017-2029: ”Sydfyns Flyveplads 

imødekommer såvel erhvervs- som fritidsmæssige behov”. 

 

Glem alt om Udkantsdanmark og fokusér i stedet på udvikling, øget omsætning, øget livsglæde og et 

Svendborg, der fremstår som den fremgangsrige kommune, der formår at udnytte sit fantastiske 

potentiale for alle interessenter omkring flyvepladsen. Ekspertisen kan hurtigt forsvinde, så lav nu nogle 

fornuftige aftaler med de nuværende eksperter og interessenter, der har passionen og kompetencerne til at bringe 

Svendborg det vigtige skridt videre. Det vil være til gavn for alle og ikke mindst for et øget skatteprovenu til 

Svendborg Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Steen Jørgensen 



Starling Airport Service ApS                                                                                                                                         

Flyvervej 35                                                                                                                                                                     

5700 Svendborg                                                                                                                        25.april 2018 

Svendborg Kommune  v. Susanne Møller Hansen 
 
HØRINGSSVAR TIL FORESLÅET LUKNING AF SYDFYNS FLYVEPLADS PÅ TAASINGE. 

Starling Airport Service Aps ( i det følgende SAS) blev skabt som følge af den uro der var omkring 

flyvepladsledelsen af Sydfyns Flyveplads i årene fra midthalvfemserne og frem. Daværende formand for 

udvalget syntes at det var en god ide at vi forestod den fremtidige ledelse af flyvepladsen. Efter byrådets 

ønske der satte betingelserne, blev der udfærdiget en kontrakt og det blev vedtaget at SAS kunne forestå 

flyvepladsledelsen på Sydfyns Flyveplads.Daværende Statens Luftfartsvæsen godkendte også SAS til at 

forestå driften .Den kontraktlige forbindelse til flyvepladsledelsen af flyvepladsen blev ved første udløb som 

følge af nye EU-regler sendt i EU-udbud. Svendborg Kommunalbestyrelse satte igen betingelserne og SAS 

vandt udbudsrunden. Senere er kontrakten blevet fornyet flere gange. Vi går stærkt ud fra at 

kommunalbestyrelsen er bekendt med kontrakten  og dens indhold ,der specificerer vore mange 

arbejdsopgaver.  

Flyvepladsen er underlagt tilsyn fra Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen med flere afdelinger ,dvs selve 

flyvepladsen og dens indretning, men også med security og terrorsikring,Smuglerikontrollen og SKAT 

iøvrigt, Fyns Politi ved årlige møder i Sikkerhedskomiteen, Beredsskab Fyn og  Svendborg Kommunes 

Miljøtilsyn. 

Der har nu været ro omkring flyvepladsen og dermed også flyvepladsledelsen i de sidste 18 år ,indtil dette 

forslag fra Svendborg Kommunes administration om lukning af Sydfyns Flyveplads kom. DET håber vi 

naturligvis ikke kommer til at ske. Og at det er imod regeringens hensigter når de udflytter arbejdspladser 

fra København, er vi ikke i tvivl om.Netop at Svendborg har en international flyveplads kunne jo være et 

godt argument for at flytte statslige arbejdspladser til byen. Regeringen prøver på at modvirke at 

vandkantsdanmark bliver affolket. Det sker ikke ved at lukke infrastrukturen ned. 

Sydfyns Flyveplads har været offentlig godkendt siden 1969. Godkendt af diverse myndigheder som 

international grænseovergangssted med Schengenstatus, så der er åbent for flyvetrafik til og fra udlandet 

både dag og nat.Det er fortrinsvis fra Tyskland og fra Sverige,Norge( ikke EU -land) men også fra 

destinationer længere væk såsom Holland,Belgien,England (ikke-Schengenland), Schweiz (ikke-EU-

land),Polen og Tjekkiet m.v.  forekommer. 

For det tilfælde at Sydfyns Flyveplads lukkes, vil det fra fynsområdet kun være Ærø Flyveplads og Odense 

Lufthavn ,der har godkendte grænseovergangssteder ad luftvejen. Fremover vil  offentligheden, ligeledes  

hvis Sydfyns Flyveplads lukkes, kun kunne  blive fløjet fra Odense Lufthavn , med mindre de tager færgen til 

Ærø og flyver fra Ærø Flyveplads. 

Vi er af den opfattelse at Sydfyns Flyveplads tilbyder en unik mulighed for offentligheden for  nemme 

forbindelser til omverdenen ad luftvejen. Der  tilbydes f.eks flyvning med Fyns eneste luftfartsselskab der 

flyver med fastvingede fly:                                                                                                                                                                               



• Rutetaxaflyvning til  Ærø , Ringsted og København- Vest to gange daglig på alle hverdage hele året. 

• Taxaflyvning til en destination efter eget ønske , både  inden- og udenrigs. 

• Rundflyvning i lokalområdet, fotoflyvning af 2 firmaer. 

• Reklameflyvning. 

• Radiokurser til flypersonel,både på dansk og engelsk. 

• Og ikke mindst skoleflyvning til privatflyvning - dag og nat-certificering, der trækker elever fra 

Sønderjylland,Jylland,Lolland, Sjælland og Fyn. En omstrukturering til en erhvervsflyveskole bliver 

som følge af lukningstrusselen ,nu sat på pause. 

• Flyvepladsen benyttes lejlighedsvis til patienttransport og sygetransport med lægehelikopter og 

Redningshelikopter. 

• Udlejning af fly , både på klubbasis og erhvervsmæssig basis .                                                                   

Sydfyns Flyveplads er en åben offentlig flyveplads med natbelysning og fine faciliteter der kan benyttes af 

alle der måtte have lyst. Der er f.eks et benzinanlæg, som man kan få et kort til ,så man kan tanke på alle 

tider af døgnet. Dertil vaskeplads og gode toiletforhold for at nævne noget. Således anvendes flyvepladsen 

ofte af flyvende turister på weekendtour.Svendborg Kommune har dog forbudt helikopterflyvning  fra 

flyvepladsen fra i år og fremefter.  

Flyvepladsen betjenes kun af certificeret personale der kan kommunikere med ankommende fly på dansk 

og engelsk.Desuden svares der på telefonen døgnet rundt af et rigtigt menneske. 

I filmproduktioner som" Den Sorte Madonna", Rejseholdet (afsnit 10) og Komedien  "Happy Ending" ( 

Instruktion Hella Joof, medvirkende bl.a. Birthe Neumann) har  Sydfyns Flyveplads spillet en afgørende 

rolle.                                                                                                                                                                                   

Vor kontrakt med Svendborg Kommune blev født med udviklingsplaner om udvidelse af flyvepladsen til 

længere asfalteret bane i bagagen. Den vejrmæssige udvikling i de seneste år har decideret været imod den 

ellers rigtig fine eksisterende græsbane. I den forgangne vinter har den været så vandmættet, som den 

aldrig har været oplevet før - så grelt at den har været uanvendelig i lange perioder.Vejrprofeterne er ikke 

ligefrem optimistiske mht. de åbne vandsluser fra oven i de kommende år. 

Går vi ud over den fysiske verden hvor der med kolde øjne tælles op og ned, er flyvepladsen jo også et sted hvor 

store drømme bliver til virkelighed for rigtig , rigtig mange mennesker.F.eks. for dem der blot drømmer om at komme 

op at flyve i en lille flyvemaskine og gemmer på oplevelsen resten af livet,eller f.eks dem der har gået og drømt om selv 

at komme til at føre et fly og får tilegnet sig nogle sunde færdigheder.                                                                                                                                                                   

Ved at bevare flyvepladsen kan Svendborg Kommune efter vor opfattelse opretholde et godt ansigt- 

udadtil som indadtil -  og vi er overbeviste om, at når man kan fremvise en flyveplads med international 

status medfører det ihvertfald, at det  ikke får Svendborg Kommune til at falde nedad listen over 

erhvervsvenlige kommuner. 

Nu må Svendborg kommunes kommunalbestyrelse skabe ro om flyvepladsen - igen. 

Med venlig hilsen                                                                                                                                                           

Peter Nordquist                                                                                                                                                         

Starling Airport Service ApS                                                                                                                                     

Telefon 62233099 
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HØRINGSSVAR 

Teknik- og Erhvervsudvalget budget 2019 

Nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge 

  

  

Svendborg Flyveklub 

Flyvervej 35 D, 5700 Svendborg 

 

 

Indsigelse mod lukning af Sydfyns Flyveplads 

 

 

Det er med stor beklagelse og forundring, at medlemmerne af Svendborg flyveklub erfarer, 

at spareforslag for Svendborg Kommunes budget 2019 indeholder en lukning af Sydfyns 

Flyveplads. 

  

For vores 48 medlemmer er tilknytningen til Sydfyns Flyveplads fuldstændig afgørende, og vi 

vil på det kraftigste protestere imod en lukning heraf. 

  

Svendborg flyveklub er en klub med en unik historie, der bærer præg af et unikt 

medlemsengagement helt fra etableringen i 1943 og frem til nu. Da klubben blev etableret i 

1943, var civilflyvning forbudt, og 2. verdenskrig var på sit højeste.  

 

Begrebet privatflyvning som vi kender det i dag, eksisterede slet ikke på det tidspunkt. 

Derimod var der et stort ønske om være klar til at støtte op om civilflyvning i det øjeblik, 

krigen sluttede og civilflyvning igen blev muligt. 

  

I dag danner Svendborg Flyveklub og Tåsinge Flyveplads rammerne om både privatflyvning 

i fritidsøjemed og en anseelig mængde erhvervsrelaterede flyvninger.  

  

Svendborg Flyveklub kan i år fejre 75 års jubilæum. Ved klubbens etablering kæmpede man 

for oprettelsen af en flyveplads. På sin vis er det som om, vi er slået tilbage til start: vi 

kæmper denne gang for bevarelsen af vores flyveplads og dermed for bevarelsen af 

eksistensgrundlaget for vores klub.  

  

Svendborg Flyveklub har siden sin etablering i 1943 været et foregangseksempel i forhold til 

både medlemsengagement, samarbejde med øvrige foreninger og organisationer, og 

internationale konstellationer. 

  

Vi er en klub, der pt. tæller 48 medlemmer. Aldersmæssigt og erhvervsmæssigt spænder 

vores medlemsskare vidt. Vi har en del lokalt forankrede medlemmer, og vi får løbende nye 

medlemmer, hvoraf flere angiver, at de bosætter sig på Sydfyn netop på grund af 

muligheden for at kunne flyve.  
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Der er også enkelte af vores medlemmer, der på grund af deres uddannelsesmæssige 

tilknytning til Tåsinge opretholder et medlemskab, selvom de i dag bor uden for Svendborg 

kommune og arbejder som piloter både nationalt og internationalt. Det er en stor fornøjelse 

at opleve, at mange af disse medlemmer vender tilbage til Sydfyn hvert år for at holde ”fly-

ferie” med familier, venner og bekendte. 

  

Svendborg Flyveklub har et tæt og særdeles konstruktivt samarbejde med Fyns UL-

Flyveklub, der også har base på Tåsinge Flyveplads. Derudover samarbejder vi i det daglige 

med Starling Air, som opererer på Sydfyns Flyveplads. Flere af vores medlemmer har taget 

eller er i gang med at tage flycertifikat ved Starling Air. 

  

Sydfyns Flyveplads har flere gange afholdt åbent hus-arrangementer med deltagelse af flere 

hundrede interesserede borgere. Når flyvepladsen næste år fylder 50 år – forudsat 

flyvepladsen stadig eksisterer til den tid – vil Svendborg Flyveklub igen være en aktiv 

samarbejdspartner i planlægningen og afholdelsen heraf. Det er nærliggende, at klubbens 

75 års jubilæum og pladsens 50 års jubilæum festligholdes samtidig. 

  

20-25 fly har hjemme på flyvepladsen og flere heraf tilhører klubbens medlemmer. 

Størstedelen af de 10 hangarer er ejet af klubbens medlemmer. Det vil således betyde 

uoverskuelige praktiske og økonomiske konsekvenser for vores medlemmer, hvis 

flyvepladsen lukker. 

  

Som pilot er man forpligtet til at sikre sit flys bevarelse. Et fly må ikke stå udendørs, og man 

kan således ikke bare flytte sit fly hjem i baghaven. Lukker flyvepladsen, må man forvente, 

at størstedelen af medlemmernes fly må sælges. Det vil være til stor gene for vores 

medlemmer. Blandt andet har vi et medlem, der for nyligt har fået sejlet et veteranfly hertil 

fra USA. 

  

Det er langt fra alle medlemmer af Svendborg Flyveklub, der har eget fly, og klubben råder 

derfor over et klubfly. Dermed er medlemskab af klubben tilgængeligt for en bred skare af 

sydfynboer. 

  

Bevarelsen af Sydfyns Flyveplads er helt afgørende for hele infrastrukturen på Sydfyn. Det 

er unikt for infrastrukturen, at der findes et godkendt grænseovergangssted i det sydfynske, 

og det vil være et tab af dimensioner, hvis den særstatus ikke opretholdes. 

  

Skulle flyvepladsen lukke, er det ualmindeligt svært at forestille sig, at der nogensinde skulle 

blive lukket op for internationale flyvninger i det sydfynske igen. 

  

En flyveplads med internationale forbindelser har stor betydning for hele Sydfyn, både i 

forhold til de af vores medlemmer, der har erhvervsrelaterede flyvninger, og i forhold til vores 

relationer til både danske og internationale klubber, virksomheder og privatpersoner. 

  

Hvert år har vi besøg af danske og udenlandske klubber, ligesom medlemmer af Svendborg 

Flyveklub også i vidt omfang besøger klubber og flyvepladser i Danmark og Europa. 
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Forslaget om at nedlægge Sydfyns Flyveplads er ødelæggende for en velfungerende klub, 

det er ødelæggende for relationer og samarbejder på kryds og tværs af generationer og 

erhverv, og det er ødelæggende for infrastrukturen på hele Sydfyn.   

 

 

På vegne af Svendborg Flyveklub 

 

  
Henrik Solmer  

     formand 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Frans Møller Sørensen <fms@kiamotors.dk>

Sendt: 26. april 2018 12:50

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Indsigelse omkring lukning af Tåsinge flyveplads

Til Svendborg Kommune 
 
Det er kommet mig for øre, at Svendborg Kommune i et reduktionsforslag, foreslår, at Tåsinge Flyveplads lukkes. 
 
Dette er særdeles uheldigt, da en lukning af flyvepladsen på det bestemteste vil betyde afvikling af alt 
foreningsarbejde og kommerciel virksomhed, ikke alene på pladsen men også omkring pladsen, som leverandører og 
brugere af denne. 
 
Som bosiddende i Fredericia ved jeg hvad en afvikling af en flyveplads betyder, nemlig at en ny aldrig kommer på 
fode. Derved forsvinder de interessenter, som ellers roterer omkring netop en flyveplads. For Tåsinge Flyveplads 
vedkommende, synes jeg endvidere, at en lukning vil give Sydfyn og øerne deromkring en endnu mere udpræget 
status af ”Udkants Danmark”, hvilket ingen kan være interesserede i.  
 
Der var ikke noget, som var nemmere for mig, end fjerne min flyvemaskine fra Tåsinge Flyveplads, og placere den et 
andet sted, men hele området på Sydfyn og Tåsinge, er grundet min flyve-tilknytning blevet en del af min DNA, og 
jeg identificerer mig i stor udstrækning med lokalbefolkningen. Det ville være ærgerligt, at et aktiv, som Tåsinge 
Flyveplads, blev strøget fra landkortet, for hvad skal SÅ være med til, at inspirere borgere til, at flytte til det skønne 
Svendborg område? 
 
Set i lyset af den i øvrigt marginale årlige besparelse ved en lukning af flyvepladsen, håber jeg, at Svendborg 
Kommune atter vil overveje nødvendigheden af netop denne begrænsede besparelse, og holde den op i mod hvad 
omkostningerne på sigt vil være. 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Frans Møller Sørensen  Service & Warranty Manager 

  KIA Import Danmark AS 
  Hauløkkevej 4 , 7000 Fredericia 
 
  T  +45 7620 1011   F +45 7592 2548 
  M    E fms@kiamotors.dk 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Jacob Sørensen <js@staal-plast.dk>

Sendt: 26. april 2018 12:41

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Vedr. Besparelser / Lukning af sydfyns flyveplads

Hej, 
 
Jeg vil som erhvervsbruger af Sydfyns flyveplads hermed gøre indsigelse mod planerne om besparelser der 
kan føre til lukning af pladsen. 
 
Jeg har som led i min virksomhed brugt pladsen siden 2011, for at kunne udføre kundebesøg, messer osv., 
hurtigt og effektivt, primært med ture til Holland, Tyskland, Sverige, Frankrig, Østrig og Italien – alt kan 
nås indenfor ca 3-3,5 time med fly fra Sydfyn. Min virksomhed eksportere 97-98 % af vores produkter, så 
jeg har et stort rejsebehov. 
 
Min virksomhed er beliggende i Ringe, hvor jeg også var bosiddende indtil 2012. I 2011 købte jeg og min 
familie en bolig i Vindeby, til dels fordi min kone kommer fra Svendborg, her er skønt, men for mig var det 
vigtigste argument netop for at være tæt på flyvepladsen, da jeg sætter stor pris på at kunne tage af sted 
en morgen og nå hjem til familien til aftensmad samme dag, mens jeg har nået 1-2 møder et sted i Europa 
i løbet af dagen. Også motorvejen gjorde det nemt og hurtigt for mig at komme på arbejde i Ringe. 
 
Lukker pladsen, vil jeg helt klart genoverveje min bosætning i kommunen, da jeg jo har næsten en time til 
Odense Lufthavn, som er nærmeste alternativ. 
 
Jeg kan ikke se rationalet i at spare et så relativt beskedent beløb, som driver et stykke infrastruktur, der 
benyttes af en del borgere og virksomheder i og omkring kommunen. Det svare til at man nedlægger veje 
i kommunen, for at spare på vedligeholdelsen. Infrastruktur har en pris, men det er det der er base for det 
samfund vi kender i dag. Så fremfor afvikling, ser jeg hellere udvikling af infrastrukturen, herunder Sydfyns 
flyveplads. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jacob Braa Sørensen 
Kystvej 6 
5700 Svendborg 
 
Og på vegne af min virksomhed: 
 
Best Regards / Mit Freundlichen Grüßen / Med venlig hilsen 
 
Jacob Sørensen 

 
Industrivej 19, DK-5750 Ringe 
Ph: +45 6262 1216 – Fax: +45 6262 3611 
www.staal-plast.dk 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Ole Krag Nielsen <kracimber@gmail.com>

Sendt: 26. april 2018 11:35

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Spareforslag for Sydfynsflyveplads

Kære Susanne 
 
Jeg skriver til dig da jeg i dagspressen til min store forundring har læst at man overvejer en 
besparelse på 540.000kr ved at lukke Sydfynsflyveplads.  
Lad mig starte med min egen historie som blot er een af mange lignende: 
Jeg startede som erhvervspilot med mit første job som pilot hos Starling Air på Sydfynsflyveplads i 
1992. Jeg beskæftigede jeg mig med alt fra rundflyvning til fragt-og taxaflyvning frem til 1996 hvor 
jeg forsatte min karrierer i større luftfartsselskaber. Det er mit indtryk at erhvervslivet dengang som 
nu på Sydfyn brugte flyvepladsen og Starling Air flittigt. Efter mere end 25 år som pilot kender jeg 
branchen ganske godt og når jeg ser et sådant forslag om at spare 540.000kr på i praksis at nedlægge 
flyvepladsen må der være ting som politikerne ikke har overvejet: 
Jeg vil her understrege een meget vigtig ting. Der er mange fremsynede kommuner ud over landet der 
bevarer og udbygger deres lokale flyvepladser for at have en vifte af fritidstilbud til deres borgere. 
Rigtig mange af disse kommuner er ikke så heldige at have et luftfartsselskab tilknyttet. Svendborg og 
Sydfyn har en helt unik stilling her. Starling Air har holdt denne mulighed for erhvervsmæssig flyvning 
åben for Sydfyn i mere end 30 år under forhold (flyvepladsen) som alle andre luftfartsselskaber ville 
have opgivet for længe siden.  
Hvis kommunen bekymre sig om at der i deres øjne ikke er nok erhvervsmæssig flyvning skulle man 
nok overveje at investerer i stedet for at spare.  
Der kom jo ikke mange tog til Svendborg før man etablerede skinnerne.  
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Krag Nielsen 
Ved Fyret 7  
5500 Middelfart  
 



HØRINGSSVAR 

Teknik- og Erhvervsudvalget budget 2019  
Nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge 
 
Afsender: John F. Jensen 

Vindeby Strandvej 7 
5700 Svendborg 
Pilot og ejer af en hangar. Bestyrelsesmedlem af Fyns Ul-klub. 

 
Det vil ikke være noget besparelse at lukke Tåsinge flyveplads. Det vil blive en del af en afvikling af 
Svendborg og Sydfyn.  
Jeg bor på Tåsinge fordi jeg har tilknytning hertil, men mit job er hovedsagelig Esbjerg og 
Nordsøen. Min arbejdsgiver har opfordret mig til at flytte til Esbjerg eller omegn for nemmere kunne 
komme til møder mm. 
 
Jeg har en båd og har sejlet rigtig meget fra Vindeby. Jeg vil ikke mene en politiker, ved sin fulde 
fem, vil forsøge at lukke en lystbådehavn her i Svendborg. Det samme gælder vel en flyveplads. 
 
De sidste ti år er min passion vendt sig mod ultralet flyvning. Her i foråret har jeg fået instruktør 
godkendelse til at undervise kommende piloter og det skal foregå fra Tåsinge flyveplads. Der er nu 
stationeret en skolefly fra Fyns ul-flyveklub her på Tåsinge flyveplads til formålet. Flyet står til 
rådighed for alle borgere der ønsker at prøve kræfter med flyvning, vel at mærke til priser der svare 
nogenlunde til alm. sejlsport. 
 
Jeg er én af mange der har rigtig meget glæde af motorvejen fra Svendborg, men om sommeren 
og når det kan lade sig gøre, tager jeg flyveren fra Tåsinge til Esbjerg. Det giver kredit på kontoret, 
når jeg giver rundstykker fra Vindeby Bageri pr. luftpost. Lige pt. er jeg med på Tyra Future 
projektet som Ingeniør. De næste mange år vil der være mange arbejdsdage og møder i Esbjerg 
jeg skal deltage i. Mange af dem skulle gerne udgå fra Tåsinge flyveplads. 
 
Der står et større formue for mig i fly og hangar på Tåsinge flyveplads. 
Hvis jeg tvinges til at rive mit hangar ned, jeg byggede i 2010, må jeg naturligvis bygge den op 
igen. Det kunne så være i Esbjerg eller Varde flyveplads og så nøjes med at besøge Svendborg af 
og til. Dermed mistede kommunen skattegrundlaget fra mig pga. lukning af flyvepladsen. 
 
Som alt andet infrastruktur vil det være meget kortsynet at lukke Tåsinge flyveplads. Det vil svare 
til at spare 100 kr. sedler mens man smed 1000 kr. sedler ud af kommunen.  
 
Med venlig hilsen 
John F. Jensen 



Høringssvar 

Teknik- og Erhvervsudvalget budget 2019 

Vedr. Nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge. 

 

Sydfyns Flyveplads har 50 års fødselsdag i 2019. Dette er udtryk for et stort behov 

gennem årene for hurtig kommunikation mellem landsdelene og udlandet, samt 

rednings- og lægehelikoptere og militære fly. 

Adskillige piloter har også eget fly, der bruges såvel til private som erhvervs-

relaterede flyvninger, samt hangar på flyvepladsen. Og de, der ikke selv ejer et fly, 

lejer af enten andre klubmedlemmer med fly, eller hos Starling Air. 

Det har taget 50 år at få skabt denne internationale lufthavn med Toldklarering, 

lysanlæg, vejrstation for DMI (dansk meteorologisk institut), samt tankanlæg for 

flyvemaskiner. Der mangler kun en mindre baneforlængelse, før asfaltbelægning på 

bane og forplads vil gøre flyvepladsen brugbar året rundt - også for større fly. 

Det vil højst sandsynligt være umuligt at retablere denne unikke perle for vor 

infrastruktur, der har været kæmpet for helt tilbage fra 2. verdenskrig 1943, da 

Svendborg Flyveklub blev dannet af flere fremsynede erhvervsfolk, bl.a. Nicolai 

Kjær. 

Undertegnede har engageret deltaget fra 1970, og uddannet sig til pilot på Sydfyns 

Flyveplads. Efterfølgende Flyvelederuddannet og har undervist i Engelsk 

Radiotelefoni for Svendborg Flyveklubs medlemmer. 

Jeg har deltaget i Svendborg Flyveklub i mange år og er næstformand i denne 

periode. 

Jeg anmoder derfor høfligst Teknik- og Erhvervsudvalget anno 2018 om at bakke op 

om Sydfyns Flyveplads´ bevarelse i mange år fremover, så man som muligt 

fremtidsscenarie kan ansøge fonde m.m. om hjælp til asfaltering. 

 

Med venlig hilsen 

Frank Brade Jørgensen /aut. El-installatør 

Rantzausmindevej 165, 5700 Svendborg 



 
 

  
From: Robert Tompkins  
Sent: Friday, April 13, 2018 1:17 PM 
To: solmer@webspeed.dk  
Subject: Critical Issues to consider prior to closure of Sydfyn Tasinge Airport 

  
To whom it may concern, 
  
It has come to my attention that due to a possible lack of 
municipal funding, Sydfyn Tasinge Airport may be closed. 
  
I have flown to this airport as have many of my colleagues in 
Germany. This provides an economic stimulus to the area which 
means tourist inflows into the community. If this airport closes, it 
will reduce such tourism and possibly cause job losses in the community. 
It would be prudent if an economic impact study is done prior to taking 
any action to close this airport. It is far easier to close down an airport 
than to open one back up. If the economy is severely impacted, the costs 
of reopening the airport could easily be multiple times the savings from 
closing it down. 
  
Furthermore, closing the airport would have an impact on emergency services 
to the community. It may happen that due to some natural disaster or other 
event, your community will require substantial emergency services to transport 
those injured to safety and to obtain care. With a viable airport, it would be easier 
to have an effective rapid response that could save lives in the community. Closure 
of the airport could cost lives in the future. Is this risk really worth the minimal savings 
the municipality would gain from closure? 
  
Finally, there are many ways that an airport can provide funds to the community. Have 
these been investigated. Many general aviation pilots belong to flying associations or 
flying clubs. It can provide much needed income to host these associations for weekend 
gatherings. Not only does this introduce landing fees but also means the local community 
will be able to sell hotel rooms, restaurant meals and taxi fares. Such a boost in the local 
economy can have immediate and long term positive impacts. Many private pilots are successful 
business men and women. As these become more aware of the potentials of the local area, there 
is a greater chance of future investment which increases jobs and improves the economic 
prospects. 
Something as simple as listing the Airport as an airport of choice in the Air Shampoo airport guide 
will increase traffic. Until all avenues for increasing the income at the airport have been 
considered 
and exhausted, it would be folly to close this important transportation link to your community. 

 

http://www.e-julemaerket.dk/?9f9df0b2-6c84-4bb0-a5a9-ccbf5968fb33


Without the airport, what makes your community different than any other small community in 
Denmark? 
  
Sincerely yours, 
  
Professor Dr. Robert G. Tompkins, Ph.D. 
Adjunct Professor, Erasmus University, Rotterdam 
  
 



Subject: Flying 

  
Dear Sir  
  
I am a private pilot in England Bournemouth EGHH and would like to object to the closure of your 
airfield as a few us over here are coming to Denmark this summer to tour around and visit your 
airfield. 
  
Kind regards 
  
Paul Norwood G-BZTN Europa 
 



Subject: Save Sydfyn Tasinge airfield  

 

Hello Gentlemen, 

I have been several times to Denmark with my Grumman Traveler such as  

Aero (EKST) and Roskilde (EKRK) and it would be a shame to close this  

beautiful and frequently visited little airfield of Tasinge (EKST) close  

to the water. 

I herewith express my protest against these plans. 

Rainer Wendeborn 

 

--  

Dr.Rainer Wendeborn 

Landecker Str. 12 

79211 Denzlingen 

Tel.: +49(0)7666 949690 

Mobil: +49 170 3805873 



 

Louis Rovs Hansen De senere år har jeg landet på EKST en gang forår og en gang efterår for at besøge min søster i 

Svendborg. Det sparer en overnatning, da jeg flyver dertil om formiddagen og retur til EKSA eller EKSN om 

eftermiddagen, så jeg håber pladsen vil bestå. 

Administrer 

Synes godt omVis flere reaktioner 

 · Svar · 1 d 

 

Boe Sejerup Som privat pilot har jeg brugt EKST mange gange, så ud fra et egoistisk synspunkt, synes jeg at det vil 

være synd og træls, at lukke en så fin flyveplads. Jeg har ligeledes brugt pladsen i forbindelse med patienttransport, med 

Flyvevåbnets SAR helikoptere, både da jeg selv fløj SAR og ikke mindst i mit nuværende virke i JRCC/Flyvevåbnet 

(Joint Rescue Coordination Centre), som er Forsvarets redningscentral. Vi bruger ofte EKST som en forbindelse til bl.a. 

Svendborg Sygehus, så ud fra et samfundssynspunkt, mener jeg, personligt, at det vil være et stort tab at lukke EKST. 

Dette er udelukkende et personligt udtryk og ikke et formelt, officielt udtryk. 
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Administrer 

Synes godt omVis flere reaktioner 

 · Svar · 1 d 

 

Bo Rønnow vi er rigtig mange ul piloter der bruger EKST og vi har vores klubhus på pladsen så vi håber pladsen 

forbliver 

Administrer 

Synes godt omVis flere reaktioner 

 · Svar · 1 d 

 

Kjeld Hjorth Lav en ordning som Skive hvor kommunen giver ansvar og en fast pose penge til klubben. Det har 

fungeret godt i samarbejde med et privat tv/studie firma. 
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Administrer 

https://www.facebook.com/louisrovs.hansen?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1786212821442223&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/boe.sejerup?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1786148838115288_1786226664774172&av=1464135509
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1786148838115288_1786226664774172&av=1464135509
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1786226664774172&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/boroennow?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1786244661439039&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/kchjorth?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1786148838115288_1786679964728842&av=1464135509
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1786148838115288_1786679964728842&av=1464135509
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/louisrovs.hansen?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/boe.sejerup?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/boroennow?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/kchjorth?fref=gc&dti=116716488391873


Synes godt omVis flere reaktioner 

 · Svar · 1 d 

 

Bernhard Brunsgaard Dejlgt sted.Smukt.Godt flyvemiljø.Har sovet på sofaen i klubhuset et par gange.Bevar. 

Administrer 

Synes godt omVis flere reaktioner 

 · Svar · 1 d 

 

Klaus Cecius Larsen Den 1-oktober 1983 fløj jeg den første tur i BFY, og har brugt flyet og flyvepladsen lige siden. 

Men jeg tror at flyvepladsen bliver liggende. Hvor sku den ellers være.? 
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Administrer 

Synes godt omVis flere reaktioner 

 · Svar · 1 d 

 

Søren Lykkegaard Kommunen tænker meget kortsigtet, hvis de lukker pladsen. Det vil være brandærgerligt for 

privatflyverfolket og de erhvervsdrivende som bruger Starling Air til taxaflyvning. Længe leve Tåsinge flyveplads. 

Venlig hilsen en flyvepladsejer 😊 

 

https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1786679964728842&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/bernhard.brunsgaard?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1786762211387284&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/klauscecius.larsen?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1786148838115288_1786770154719823&av=1464135509
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1786148838115288_1786770154719823&av=1464135509
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1787332067996965&notif_id=1523997793492137&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/fritidspilotdanmark/permalink/1786148838115288/?comment_id=1786770154719823&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/oydgd?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/bernhard.brunsgaard?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/klauscecius.larsen?fref=gc&dti=116716488391873
https://www.facebook.com/oydgd?fref=gc&dti=116716488391873


Fiskekurser.dk 
Kærvej 9A 
5883 Oure 
 
Svendborg Kommune 
Miljø, Erhverv og Teknik 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 

Albjerg den 23. April 2018 
 
 
Høringssvar angående Svendborg Kommunes foreslåede udtrædelse af det 
tværkommunale fynske samarbejde – Havørred Fyn 
 
Jeg er indehaver af virksomheden Fiskekurser.dk, der blandt andet guider havørred 
fiskende turister ved kysterne på Sydøstfyn. Virksomheden består af fiskekurser.dk, 
fishingfunen.dk og boatfishing.dk. Virksomheden er beliggende i Svendborg Kommune. 
Som erhvervsdrivende med fokus på lyst-og sportsfiskerifiskeri er det med stor bekymring, 
at jeg læser om den mulige forestående besparelse ved at Svendborg Kommune vil træde 
ud af Havørred Fyn. Et projekt der efter 25 år fortsat har en bred tværkommunal opbakning 
og som udmærker sig ved at markedsføre Fyn som lystfiskedestination både nationalt, i 
Europa og internationalt.  
 
Vi har over de sidste par år i samarbejde med Havørred Fyn arrangeret flere presseture og 
deltaget i film, hvor havørredfiskeriet i vores område har været i fokus.   
 
Vi kan se, at det resulterer i et stadigt stigende antal af vores kunder kommer fra udlandet. 
Vi er pt. ved at etablere samarbejde med et fransk og et russisk fiskerejseselskab som 
ønsker at kunne tilbyde deres kunder havørredfiskeri på Sydøstfyn. Vi har som firma 
investeret en del penge i produktudvikling, markedsføring, grej og båd. 
 
Jeg bliver som nichevirksomhed nervøs for mine investeringer og fremtid. Jeg er afhængig 
af at det sted, hvor jeg driver min virksomhed er og forbliver en topfiskedestination og 
bliver markedsføret som dette. 
Jeg kan ikke se, at noget af kommunens/områdets turistmarkedsføring på nogen måde 
kvalitativt kan stå i stedet for den markedsføring Havørred Fyn laver, når vi snakker om at 
tiltrække lystfiskerturister.  

Derudover ser vi andre steder i samfundet et øget fokus på netop potentialet i 
lystfiskerturisme. F.eks. har regeringen i forbindelse med finanslov 2018, afsat 8 millioner 
om året gennem 4 år til etableringen af et formidlingscenter i Helnæsområdet. Det er dårlig 
timing at melde sig ud af et område med muligheder for kvalificeret og bæredygtig vækst. 

En evaluering fra 2013 viser, at Havørred Fyn har bidraget til en årlig omsætning på 55-58 
millioner (og deraf følgende skatteindtægter), 55.000 overnatninger af lystfiskerturister, 



samt skabelsen af 38 årsværk  http://seatrout.dk/wp-
content/uploads/sites/2/2015/06/Profilbrochure_DK.pdf.  
Havørredfiskere kommer når det er højsæson for havørredfiskeri. Det er det i marts, april, 
maj, september, oktober og november. Typisk perioder hvor hoteller, campingpladser og 
b&b generelt også har tomme sengepladser. 
 
 
Havørred Fyn er derudover en særdeles væsentlig faktor i vandpleje,  genopretning og 
forbedring af vandløb på Fyn til gavn for en stadig stigende bestand af reproducerende 
Havørreder (og andet dyreliv). Uden Havørred Fyn var dette aldrig blevet så godt som det 
er nu, om end der til stadighed er forbedringspotentiale. 
 
Restaurering af vandløb, genetablering af stærke selvreproducerende havørredbestande, 
udsætning af smolt er alle nødvendige for at kunne udvikle, bevare og markedsføre vores 
område som en topfiskedestination. Havørred Fyn bidrager både med vandpleje og 
markedsføring.  
 
Svendborg Kommunes eventuelle exit af Havørred Fyn vil kunne føre til at andre 
kommuner vil foretage besparelser på Havørred Fyn samarbejdet og i værste fald vil det 
føre til at hele projektet smuldrer! 

Udover at havørredfiskeri er en potentiel god forretning så må man ikke glemme den store 
rekreative betydning det har for mange af kommunens borgere og deres livskvalitet. Der er 
måske ligefrem bosættelsespolitik i et godt havørredfiskeri – jeg bosatte mig i Svendborg 
af denne grund. 

Min vurdering er, at en udtrædelse af Havørred Fyn er et kortsigtet og uklogt tiltag, der vil 
få negative konsekvenser for Svendborg Kommunes mulighed for at udvikle og tiltrække 
lystfiskerturisme. 

 

Mange hilsner 
 
Claus Eklundh Christensen 
Certificeret Dansk Fiskeguide - Certified Danish Angling Guide  
 
fishingfunen.dk 
fiskekurser.dk - facebook 
boatfishing.dk - facebook  - instagram 
 
 
+45 27 28 95 41 
        

 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Høringssvar til besparelsesforslag  

 

Udvikling Fyn har modtaget Svendborg Kommunes besparelsesforslag til budget 

2019, der omfatter en årlig reduktion på 200 t.kr. i basisbidrag til Udvikling Fyn og 

en årlig reduktion på 215 t.kr. til Destination Fyn. I den forbindelse indgiver vi 

hermed nedenstående høringssvar.  

 

Basisbidrag til Udvikling Fyn  

Basisbidragene fra ejerkommunerne anvendes som grundfinansiering til de 

klynger, Udvikling Fyn driver.  

 

Basisbidragene giver en fælles motor, der sikrer, at alle klyngerne har optimale 

muligheder for at præstere på deres respektive forretningsområder. Tal fra 

klyngerne viser, at de kan have varierende epicentre, men at de alle bidrager 

positivt til det samlede Fyn.  

 

Det er således oplagt, at Fyns Maritime Klynge og Destination Fyn har højt fokus i 

Svendborg, da der arbejdes med oplagte svendborgensiske styrkepositioner. Men 

tal fra eksempelvis Odense Robotics over medarbejdernes bopæl og 

underleverandørernes placering viser imidlertid, at også den succesfulde 

robotklynge i høj grad leverer værdi til Svendborg.  

 

Det, der er godt for Fyn, er også godt for Svendborg – og omvendt. 

 

Klyngerne arbejder i vidt forskellige forretningsområder, og derfor tilpasses 

tilgangen de specifikke muligheder og udfordringer, som eksisterer på de enkelte 

områder. Men det fælles udgangspunkt på tværs af alle klyngerne er, at de - via 

detaljeret strategisk markedsindsigt - sætter viden, værktøjer og relevante aktører 

i spil og skaber forudsætninger for udviklende og kommercielle samarbejder samt 

tiltrækning og etablering af nye virksomheder på Fyn.  

 

Således arbejder Fyns Maritime Klynge eksempelvis målrettet på at positionere 

Svendborg som centrum for bl.a. maritimt iværksætteri og er netop nu i gang med 

opstart af Danmarks første maritime startup hub, som placeres i Svendborg.  

Derudover arbejder klyngen, i samarbejde med Svendborgs maritime erhverv og 

Svendborg erhvervsskole, på at skabe erhvervsuddannelser med maritimt islæt 

 

 

Svendborg Kommune 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Att. Torben Jørgensen 

 

 

 

Forskerparken 10 

5230 Odense M 

 

www.udviklingfyn.dk 

 

Tlf. +4563759500 
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http://www.udviklingfyn.dk/


 

 

 

 

2/3 

 

og praktikgaranti for at sikre kvalificeret arbejdskraft til den maritime industri på 

Sydfyn. 

 

En reduktion i basisbidrag vil reducere Udvikling Fyns kapacitet, og 

konsekvensen kan blive et lavere aktivitetsniveau og deraf følgende lavere out 

put.  

 

De 5 ejerkommuner i Udvikling Fyn har indgået en ejeraftale, som regulerer 

ejerskabet og samarbejdet omkring Udvikling Fyn P/S. Ejeraftalen har mellem 

ejerkommunerne forrang for selskabets vedtægter, forretningsorden og de 

individuelle samarbejdsaftaler mellem partnerselskabet og den enkelte 

ejerkommune (ejeraftalens afsnit 2.2).  

 

Ejerkommunerne indgår individuelle samarbejdsaftaler med Partnerselskabet, og 

samarbejdsaftalerne regulerer den enkelte Ejerkommunes køb af ydelser i 

Partnerselskabet (ejeraftalens afsnit 5.2). På baggrund af oplæg fra 

Partnerselskabet udarbejder Ejerkommunerne og Partnerselskabet i fællesskab 

en årsplan for indmeldinger af det i punkt 5.2 anførte. 

 

Ejeraftalen bevirker, at ændringer i basisbidrag skal drøftes i ejerkredsen bag 

Udvikling Fyn. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at samarbejdsaftaler 

for budgetår 2019 skal være godkendt senest ved udgangen af august måned 

2018.   
 
 
Bidrag til Destination Fyn 

Bidraget til Destination Fyn indgår i en fælles fynsk turismeindsats, som alle 

fynske kommuner - med undtagelse af Kerteminde – investerer i. Investeringen i 

2018 fra de 9 kommuner er på 7,60 kr. pr. indbygger.  

 

Destination Fyn har 20 betalende partnere fra Svendborg (og yderligere 33 fra det 

øvrige Sydfyn), som ligeledes investerer i samarbejdet, fordi de tror på, at 

indsatserne giver effekt.  

 

Det fælles fynske turismesamarbejde bygger på en ensartet investeringsstruktur 

fra de deltagende kommuner. Der er ingen præcedens for, at kommuner deltager 

med reduceret investering, og det vil i praksis være særdeles problematisk at 

håndtere. Det faktiske valg for de enkelte kommuner står derfor reelt mellem fuld 

deltagelse eller ingen deltagelse.  

 

Hvis flere kommuner vælger at træde ud, vil det fynske samarbejde ikke være 

levedygtigt på sigt.  

 

En fuld udtrædelse fra Svendborg Kommunes side vil således have ganske 

betydelige konsekvenser for det fynske samarbejde på turismeområdet, da det er 

vanskeligt at fastholde arbejdets styrke og legitimitet uden Svendborg Kommunes 

deltagelse.  
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Denne problemstilling forstærkes af, at Svendborg og Øhavet spiller en central 

rolle i det fælles fynske samarbejde, hvor netop Øhavet er et helt afgørende og 

meget fremtrædende element i positioneringen af Fyn. Det er derfor vores 

vurdering, at Svendborg får særdeles meget ud af deltagelsen i samarbejdet 

omkring Destination Fyn. 

 

Svendborg er således centrum for en stor andel af den markedsføring af Fyn, der 

foregår 365 dage om året. Dermed bidrager Destination Fyn ikke blot til øget 

kendskab til Svendborg, men understøtter også initiativer fra Svendborg Event, 

Naturtruisme, Sport Event Fyn m.fl.  

 

Derudover er 2018 året, hvor den internationale markedsføring i regi af fynsk 

turismes internationale satsning, Bike Island, igangsættes. Udover den officielle 

åbning af dansk turismes nye cykel-flagskibsrute N8/Østersøruten, der finder sted 

i Svendborg d. 5. maj, kan det nævnes, at vi har indgået et treårigt samarbejde 

med Ruby Rejser (Danmarks største in-coming-operatør inden for cykling), der 

har fokus på international lancering og salg af et Fyn-cykelprodukt med stærk 

geografisk og produktmæssig forankring i Svendborg. 

 

Destination Fyns mål for omsætningseffekt i 2018 er 75-100 mio. kr., hvilket vil 

medføre en jobskabelse på 92 – 122 årsværk. Derudover er der forventning til 

PR-omtale for 150 mio. kr. En meget stor andel af de positive effekter tilfalder 

Svendborg og Sydfyn pga. fokuseringen på Øhavet. 

 

Ser man på Det Nationale Turismeforums anbefaleringer til en styrket 

turismefremmeindsats, som er netop kommet ud, går de i retning af færre, men 

stærkere destinationer, hvilket peger på, at vi på Fyn bør opprioritere samarbejdet 

- og ikke det modsatte.  

 

Sidst, men ikke mindst skal det bemærkes, at en lang række danske og 

udenlandske byer/områder i disse år øger investeringerne i turisme ud fra 

analyser af, at det er en stærk vækstdriver. Det må derfor forventes, at en 

besparelse fra Svendborg vil give udfordringer for byen og for Fyn ift. at fastholde 

en markedsposition.  

 

 

Hvis det fremsendte giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, er I 

velkommen til at kontakte os. 

 
 

Venlig hilsen 

 

   

Niels Erik Haug-Larsen 

Adm. direktør 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Lars Wildenschild <lw@fji.dk>

Sendt: 9. april 2018 14:43

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Besparelsesforslag i høring fra Teknik og Erhvervsudvalget EKST (Tåsinge flyveplads) 

Hej Susanne  

 

Med den udvikling der sker i Odense lufthavn, er det rigtig trist, at man overvejer at spare tilskuddet til Tåsinge 

flyveplads. Det kan være der virkelig går hen og bliver brug for den i nær fremtid, såfremt drone aktiviteterne i 

Odense tager yderligere fart. Jeg har selv for et par år siden anvendt Tåsinge til mine fly som jeg bruger i 

firmamæssig og privat sammenhæng, men eftersom banen ofte er blød og dårlig og man ikke kan anflyve banen 

under instrumentforhold, har jeg været nødsaget til at flytte mit nuværende fly til Odense lufthavn (HCA-airport).  

 

Hvis man vil bruge flyvepladsen til noget der kan tiltrække yderligere erhvervsmæssig aktivitet, kræver det en stribe 

asfalt, en GPS-procedure og en AFIS operatør. Et årligt driftsbudget på 1,5 – 2,0 millioner er nok nødvendigt. 

Endvidere skal der vel investeres 10 -15 millioner.    

 

Ønsker man at drive pladsen med det nuværende aktivitetsniveau stort set uden bemanding, klipning af græsset i 

sommerhalvåret og en smule vedligehold af bygninger mv. vil jeg antage at det kan gøres for mindre end de 

nuværende 540.000 DKK, såfremt man er villig til at sætte sig lidt ind i tingene og tale med nogen der ved noget om 

det.     

 

Tænk nu over det inden I bare lukker et stykke infrastruktur der kan koste rigtig mange penge at reetablere. Jeg står 

naturligvis gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål eller yderligere uddybning.  

 

Mvh 

 

Lars Wildenschild (Direktør, pilot og tidligere bruger af flyvepladsen) 

Hollufgård Vænget 20 

5220 Odense  

40337150 

 



Til Svendborg Kommune 

 

Høringssvar vedr. nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads, Tåsinge. 

En udgift på kr. 540.000,- forekommer at være et beskedent beløb. for at kunne tilbyde såvel 
erhverv som private en Schengen flyveplads. Det sender også et signal til omverdenen om at vi 
ikke er placeret helt i ”udkanten”. 

Jeg har gennem de seneste 30 år drevet virksomhed med base på Sydfyns Flyveplads og skatte -
indtægterne fra min husstand har nok dækket ca. halvdelen af af det kommunale tilskud i mange 
af årene. 

Såvel min forretning som Starling Air og Aviation Support er afhængige af en flyveplads og vil 
forsvinde, hvis besparelsen gennemføres. 

Der er også gennem de seneste år kommet tilflyttere  (skatteydere) til området, hvor flyvepladsen 
var en medvirkende årsag til at de bosatte sig her. 

Der er investeret en del i pladsen gennem de senere år – drejning og forlængelse af bane, 
installation af  landingslys m.m., som led i en langsigtet plan, der skulle ende med asfaltering af 
pladsen.  Det vil jo være spildt, hvis man nedlægger pladsen. 

I mine øjne er en flyveplads et stykke infrastruktur i lighed med veje, parkeringspladser og havne. 

Det er svært at prissætte værdien og rentabiliteten af faciliteterne, men de er nødvendige for 
samfundets drift og udvikling. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Weber   Dongshøjrup d. 17.04.2018 



Starling Air                                                                                                                                                              

Dortheadalsvej 11                                                                                                                                                                 

5960 Marstal                                                                                                                                                              

telefon 62533394                                                                                   25.april 2018 

Indehaver af følgende tilladelser til offentlig luftfart:                                                                                                

Air Operators Certificate -AOC operator NO. DK 031                                                                                           

Tilladelse til anden erhvervsmæsssig luftfart                                                                                                   

Registreret facilitet til erhvervsmæssig skoleflyvning til privatflyvning (PPL).                                                                                                      

Att:Svendborg Kommune v.  Susanne Møller Hansen 
 
HØRINGSSVAR TIL FORESLÅET LUKNING AF SYDFYNS FLYVEPLADS. 

Allerede fra Starling Airs spæde start for 31 år siden har Sydfyns Flyveplads på Tåsinge( idet følgende EKST) 

været en forudsætning for selskabets eksistens. Selve grundideen om selskabets dannelse blev skabt af det 

daglige behov der var for at flyve arbejdskraft ind fra  Ærø til Svendborg Værft. Dertil kom at Svendborg 

Værft havde brug for en række andre transportopgaver i både ind- og udland. Uden at fortabe sig for meget 

i selskabets historie kan man sige at denne trafik har gentaget sig hvert år, periodevis , helt op til i dag. 

Starling har også  udviklet andre facetter, især efter at EKST blev udstyret med  belysning til natflyvning i 

slutningen af halvfemserne. Starling Air er indehaver af det eneste fly stationeret på Fyn, der er godkendt til 

offentlig lufttrafik med passagerer- dag og nat- og  i al slags vejr. Flyet  der før har stået på Ærø har nu  

været fast stationeret på EKST i de seneste 2 år.                                                                                                                                                                      

Der tilbydes således flyvning med Fyns eneste luftfartsselskab, der flyver med een og tomotorede 

fastvingede fly: 

 Taxaflyvning til en destination efter eget ønske , inden- og udenrigs, både nat og dag. 

 Rutetaxaflyvning til Ærø, Ringsted og København-Vest to gange daglig på alle hverdage hele året. 

 Rundflyvning i lokalområdet, fotoflyvning og reklameflyvning. 

 Skoleflyvning til privatflyvning (PPL) - dag og nat-certificering, der trækker elever fra 

Sønderjylland,Jylland,Lolland-Falster, Sjælland og Fyn. En omstrukturering til en erhvervsflyveskole 

bliver som følge af den aktuelle lukningstrussel  sat på pause. 

 Radiokurser for flypersonel ,både på dansk og engelsk.Eksaminering ved Trafikstyrelsen. 

 Optælling af fugle og havpattedyr i samarbejde med videnskabelige instutioner, især danske,men 

også tyske,engelske og franske vidensskabsfolk er forekommet. Aarhus Universitet benytter således 

flyvepladsen regelmæssigt ved fugletælling i danske farvande som en del af Statens marine 

overvågningsprogram NOVANA. Optællingsopgaverne spænder over optælling af gæs i sydfynske 

søer til totaloptællinger i Nordsøen,Lillebælt,Kattegat,Østersøen rundt om Bornholm.For den tyske 

stat er der udført tælling i Helgolandsbugten og for den norske stat er der i 2 vintre udført tællinger 

i fjorder og kystområder op langs hele vestkysten af Norge fra Stavanger i syd til Bodø i nord. 

 Udlejning af fly til private. 



 

Fugletælling fra EKST i Lillebælt 9.april i år. Her er det  piloten fra Svb. Kommune og en fugletælller bosidende  i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Starling Airs kunder  kan sammenfattes til  at hr. og fru Hansen kan komme flyvende fra/til EKST. En ikke 

ubetydelig del af vor flyvning har understøttet den for området vigtige søfart. Det er  ikke alle private 

firmaer og kunder der vil nævnes i denne forbindelse, men vi har opfordret dem til at svare på denne 

høring. Af kunder der flyver med Starling Air fra det offentlige rum kan bl.a nævnes ministre fra 

Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Indenrigsministeriet, Boligministeriet, Finansministeriet og sidste 

ministerflyvning har været med høj-aktuelle Innovationsminister Sophie Løhde. Også pressen ved TV2,TV2 

Fyn, DR, Fyns Amts Avis m.v. er repræsenteret. Fyns Politi,Miljøstyrelsen,Ærø Kommune,Guldborgsund 

Kommune,Aarhus Universitet ,Norddjurs Kommune og ikke mindst  Naturturisme I/S  tæller blandt vore 

kunder.                                                                                                                                                                   

Selskabet har i dets levetid oplevet ,at fra  at være et luftfartsselskab blandt de mange selskaber der 

fandtes rundt omkring på småflyvepladserne, til at være ret alene om, at man kan komme ud at flyve fra sin 

lokale flyveplads med professionelt godkendt udstyr og mandskab.                                                                         

I modsætning til administrationens vurdering af at der ingen personalemæssige konsekvenser er , er det 

klart for os, at der forsvinder 1 ½ fuldtidsstilling og en fleksjobber anvist af Svendborg Kommune og som 

har været  ansat siden 2016. Alle  er bosiddende i Svendborg Kommune.Dertil kommer sommerafløsningen.                                                                                                                                                      

Lukning af EKST vil være en helt ny og overraskende og uventet situation for Starling Air, som vi ikke har 

ønsket.Der vil ved lukning af flyvepladsen være ikke-ubetydelige værdier der går tabt i form af vore 

bygninger. Og det vil være basis for seriøs nytænkning i retning af hvor vi kan søge hen for en bedre sikring 

af de udviklingsmuligheder der vil være i fremtiden for et mere moderne luftfartsselskab. 

Efter vor opfattelse mister Svendborg et positivt aktiv, der i de seneste 49 år har gjort det lettere for både 

lokale firmaer og  privatpersoner , samt gæstende firmaer og privatpersoner at  komme hurtigt ud i verden. 

Det klæder også en stor by som Svendborg - ØHAVETS HOVEDSTAD - at man har en international flyveplads 

lige udenfor døren. 

Med venlig hilsen                                                                                                                                                              

Peter Nordquist                                                                                                                                                        

Starling Air 



25-04-2018 

Indsigelse mod Nedlægning af Sydfyn/Tåsinge Flyveplads 

Undertegnede: 

Steen Jørgensen 

Carsten Siehr Pedersen 

Henrik Lorensen Solmer 

Udtaler sig som ejere af Hangar nr. 35 C, placeret på lejet grund på flyvepladsen. 

 

Den 10.11.1996 oprettede vi vor første lejekontrakt med Svendborg Kommune. Denne 

kontrakt var uopsigelig i 15 år, så følgelig betalte vi den højeste lejepris pr. m2 gennem alle 

årene. 

Hangaren blev ny opført af et lokalt tømrerfirma til en anseelig pris. 

I 2016 forlangte Svendborg Kommune, at kontrakten skulle genforhandles. 

I den nye kontrakt indførtes paragraffen 

 

Et forsøg på at forhandle sig til en kontrakt med en årelang uopsigelighed kunne overhovedet 

ikke komme på tale. 

Den senest tilkomne ejer har fornylig investeret meget i hangaren og et nyindkøbt fly samt 

taget en dyr pilotuddannelse hos flyveselskabet også stationeret på EKST. 

Selvfølgelig er det en katastrofe for os, hvis pladsen lukkes og hangaren forlanges fjernet. 

Vor interesse for flyvning forsvinder jo ikke bare fordi muligheden for at flyve fra Tåsinge ikke 

længere eksisterer. 

Det at skulle fjerne en hangar, vil for mange simpelthen blive økonomisk uoverskueligt. 

FØLGELIG ER VI NØDT TIL STÆRKT AT PROTESTERE MOD DEN PÅTÆNKTE LUKNING 

AF PLADSEN. 

 



Allan Larsen 

Akunnerit 2-302 
Nuuk 3900 , Grønland 

+299 553585 
greenlandflyer@mac.com 

12. april 2018 

Kære Med Piloter og Kommunal bestyrelses medlemmer 

Hermed vil jeg forsøge at samle alle gode kræfter for jeg syntes at lufthavne, også de 
mindre, er vigtige for samfundet i almindelighed og for os piloter i særdeleshed. 

Det er sådan  at Svendborg kommune ønsker at nedlægge Sydfyns Lufthavn Tåsinge 
(EKST) , efter deres sparekatalog koster det 540.000,- D.Kr. om året at drive 
lufthavnen.  

Dette må siges at være billigt for de positive ting en lufthavn bidrager med til et 
lokalsamfund. For blot at nævne nogle få kan man fremhæve muligheden for 
evakuerings flyvninger ved ulykker, forbindelses flyvninger til Ærø og Drejø også hvis 
der sker ting der kræver hurtig udrykning.  

Forretnings flyvning er bestemt også relevant at nævne, jeg bruger selv pladsen når jeg 
er i Danmark for at komme hurtigt rundt til mine forretningsforbindelser, og hvis min 
hustru og på et tidspunkt flytter sydpå til Danmark vil det spille en stor rolle for vores 
valg af  bopæl, selvom jeg kommer fra Thurø og har familie og stærk tilknytning til 
området.  

Privatflyvning og  muligheden for besøgende fly fra udlandet og andre egne af  
Danmark er afgjort også et stort plus, ikke kun for Svendborg men også for det 
omliggende opland. 

Hver eneste lukning af  en flyveplads er et stort tab for lokalsamfundet det er så let at 
lukke en, men så svært at få lavet en anden så der skal virkelig overvejes grundigt om 
en halv million om året ikke er en meget billig pris for disse fordele. 

Venlig hilsen 

Allan Larsen 

Direktør  

Godthåb Både & Glasfiberservice 

Iggiaanut 1, postboks 620 

3900 Nuuk
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Susanne Møller Hansen

Fra: Birger Bro Christensen <birbro@gmail.com>

Sendt: 25. april 2018 21:49

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Svendborg lufthavn

Til Miljø, Erhverv og Teknik 
 
Indsigelse mod forslag om nedlæggelse af lufthavnen på Tåsinge.  
 
Jeg vil gerne på det kraftigeste fraråde Svendborg Kommune at lukke  lufthavnen på Tåsinge.  
Man vil fjerne en væsentlig indfrastrukturdel i kommunen og det vil forstærke indtrykket af, at man 
tilhører Udkantsdanmark.  
Lufthavnen er en væsentlig del af øhavets trafikstruktur.  
Når man ser på geografien på Sydfyn, synes jeg, det faktisk er meget mærkeligt, at der i de forgangne 
år ikke er løbende investeret mere i lufthavnen. Der skulle for længst havde været lagt asfalt på banen 
så den kunne beflyves året rundt.  
Lystbådshavnene er der brugt pæne beløb på at renovere og udbygge, selvom de ikke benyttes 
erhvervsmæssigt.  
Det gør lufthavnen derimod.  
I 29 år har jeg selv været en aktiv bruger af lufthavnen på Tåsinge, og jeg ser med største bekymring 
på forslaget om nedlæggelse.  
 
Med venlig hilsen  
 
Birger Bro Christensen 
Øjenlæge 
Niels Juels Vej 25 
5700 Svendborg 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Uffe Brink <uffehjordt@gmail.com>

Sendt: 25. april 2018 17:31

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: sydfyns flyveplads, høring.

Det er med stor ængstelse, at jeg læser Teknik og Erhvervsudvalgets reduktionsforslag om at nedlægge 
Sydfyns flyveplads!  
 
Pladsen har eksisteret i næsten 75 år og bruges bl.a. af to aktive flyveklubber med ialt ca. 150 medlemmer. 
Der udover bruges flyvepladsen både privat og erhvervsmæssigt af piloter fra det meste af Europa.  
  
Til augmentet om faldende antal operationer, så skyldes det i høj grad stigende regnmængder, som har 
reduceret antallet af start og landinger. Gerneralt flyves der ikke når vejret er dårligt. 
 
Jeg lægger mærke til, at der ønskes en besparelse på 540.000 kr. Dette er præcis det beløb som 
flyvepladslederen får udbetalt. Men der tales ikke om indtægter! 
 
Alle hangarejere betaler grundleje. For mit vedkommende har jeg, siden jeg byggede min hangar i 
2003, betalt godt 70.000 kr.   
Der udover betales start og landings gebyr, som på nuværende tidspunkt går til flyvelederens 
administration( i 2017 var det ca. 33.800 kr.) 
 
For os, der ejer hangarer, vil det medføre store økonomiske tab, hvis pladsen nedlægges. For mit 
vedkommende har jeg brugt ca. 200.000 kr. på at bygge hangaren, og de penge vil så være væk. 
 
Mit forslag vil være følgende:  
 
Flyvepladsen vil kunne fungere uden bemanding. Det gør andre mindre flyvepladser i hele verden, også i 
Danmark .  
På denne måde er de 540.000 kr. sparet, og der vil kunne slås meget græs for landings gebyret på ca. 33.000 
kr. Grundlejen vil stadig gå til kommunen. 
 
Med venlig hilsen 
Flybyggeren fra Tåsinge 
Uffe Hjordt Brink 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Christian Fuglesang S. Jensen <fullejensen@gmail.com>

Sendt: 25. april 2018 15:16

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Høringssvar vedr. lukning af Sydfyns Flyveplads

Søborg, 25. april 2018 

 

Vedrørende Svendborgs Kommunes påtænkte lukning af Sydfyns Flyveplads (EKST) 

Det er med forfærdelse faldet mig for øre, at Svendborg Kommune påtænker at lukke Sydfyns Flyveplads – en 

velfungerende Schengen-flyveplads i et af Danmarks mest smukke og interessante luftrum! 

Jeg har det meste af mit liv boet i Svendborg og var kun 3mdr gammel, da jeg for første gang fik luft under vingerne i 

klubflyveren OY-BFY med min far, Lars Skjødt Jensen, som pilot. Siden dengang har jeg talrige gange været passager 

på flyveture i hele landet med EKST som base, og siden 2007 selv som pilot. Jeg har således i 30 år aktivt brugt EKST 

og kan i den forbindelse berette om talrige fantastiske oplevelser. Jeg vil dog gøre det kort med nedenstående 

argumenter, da jeg er sikker på, at Svendborg Kommune må modtage mange henvendelser vedrørende denne 

påtænkte, og yderst ufornuftige, lukning af EKST. 

  

-          Svendborg og Sydfyn agtes af mange for at være et af de smukkeste steder i landet. Således nydes 

Sydfyn af både turister og lokale - til lands, til vands og i luften. En lukning af EKST vil effektivt ødelægge 

mulighederne for at nyde Sydfyn fra luften.  Til sammenligning gad jeg godt møde den politiker, der kunne 

finde på at nedlægge en velfungerende lystbådehavn i Svendborg 

  

-          Svendborg er på mange måder visionær i sin måde at gøre byen attraktiv på: en kulturby, en turistby, 

en havneby, en handelsby, et filmmekka, en by med en velfungerende flyveplads og meget andet. Det er 

netop dét der holder Svendborg i gang og tiltrækker tilflyttere – hvorfor modarbejde dette ved en lukning af 

EKST? 

  

-          Øboerne på Ærø vil blive yderligere afskåret fra ”fastlandet” – umiddelbart ikke i tråd med den politiske 

linje i Danmark 

  

-          Personligt vil en lukning af EKST nedlægge ”min flyverute” fra Roskilde Lufthavn til Sydfyns Flyveplads – 

en rute jeg ofte benytter når jeg skal besøge mine forældre og venner i Svendborg 

  

Jeg håber, at ovenstående vil bidrage til refleksion blandt Svendborg Kommunes beslutningstagere. 

En lukning af EKST er meget mere end en lukning af en flyveplads – det er en udvikling i den forkerte retning, en 

begrænsning af muligheder, en isolation af det Sydfynske Øhav ude af tråd med Danmarks politiske linje og en 

beslutning uden vision og omtanke. 

  

Med venlig hilsen 
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Læge, Christian Fuglesang S. Jensen 

Søborg, Danmark 

 
 
 
--  
Med venlig hilsen 
Christian Fuglesang S. Jensen 
Læge, PhD-studerende 
Urologisk afdeling H 
Herlev og Gentofte Hospital 
Herlev Ringvej 75 
2730 Herlev 
fullejensen@gmail.com 
+45 38686088 / +45 61702355 
 
 



25. april 2018 

Sekretariatet, Odense Kommune, Erhverv og Bæredygtighed, Odense Slot, Nørregade 36, Postboks 740, 5000 Odense C 

 
 
 
 
 

Svendborg Kommune 
Miljø, Erhverv og Teknik 
Ramsherred 5, 2. sal 
5700 Svendborg 
Att.: Torben Præstegaard Jørgensen 
 
 
Høringssvar vedr. Teknik- og Erhvervsudvalgets besparelsesforslag. 
 
Tak for det tilsendte besparelsesforslag, og muligheden for at komme med bemærkninger 
til forslaget. 
 
På vegne at styregruppen for Havørred Fyn, knyttes følgende bemærkninger til 
besparelsesforslaget: 
 
Såfremt Svendborg Kommune beslutter at forlade det fælles kommunale projekt Havørred 
Fyn, kan det potentielt få katastrofale konsekvenser for projektet. Det kan meget vel blive 
begyndelsen til enden på et projekt, der har vist evnen til fælleskommunalt samarbejde om 
erhvervsfremme og miljøforbedringer, som virker, og som oven i købet hviler i sig selv. 
 
Efter at Havørred Fyn fra 2007 overgik til de fynske kommuner fra Fyns Amt, har 
grundlaget for projektet været, at alle kommuner i fællesskab har drevet projektet. 
Lystfiskere og havørreder tager ikke hensyn til kommunegrænser. Derfor arbejder de 
fynske kommuner sammen i projektet. 
 
Projektet er derfor karakteriseret ved fællesskab og ansvarstagen på tværs af 
kommunegrænser i form af markedsføring, vandløbsrestaurering og udsætning af ørreder, 
Dette kommer hele fællesskabet til gode i form af arbejdspladser og omsætning samt både 
national og international anerkendelse.  
 
Hvis Svendborg Kommune beslutter at trække sig fra projektet er det overvejende 
sandsynligt, at de øvrige fynske kommuners politikere vil stille følgende spørgsmål: 
Hvorfor skal vi betale for en erhvervs- og turismeudvikling der kommer Svendborg 
Kommune til gode, når kommunen ikke selv vil bidrage? Svendborg Kommunes eventuelle 
exit kan derfor være revnen, som får hele samarbejdet til at krakelere. 
 
Havørred Fyn har gennem flere evalueringer – senest i 2013, vist sig økonomisk 
bæredygtigt, idet de investerede midler giver et afkast, der overstiger investeringen. Den 
seneste evaluering viser, at der årligt er 55.000 overnatninger af udenlandske 
havørredfiskende turister på Fyn, Langeland og Ærø. Projektet skaber en øget 
beskæftigelse på 38 årsværk og en lokal omsætning på mellem 50-58 mio. kr. årligt. Uden 
Havørred Fyn og projektets vigtige markedsføring af Fyn, må det forudsiges, at interessen 
fra de udenlandske lystfiskere vil svinde og andre destinationer vil profitere på interessen 
for kystfiskeri efter havørreder. 
 
Folketinget har netop over de næste fire år afsat 32 mio. kr. til et nationalt center for kyst- 
og lystfiskerturisme. Denne nationale satsning på Fyn sker blandt andet på baggrund af 
den indsats Havørred Fyn har leveret gennem årene og dokumenteret værdien af 
lystfiskerturisme. Signalværdien ved at Svendborg Kommune ønsker at forlade projektet  
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nu, vil være helt forkert i forhold til de øvrige fynske kommuner, det lokale erhvervsliv, de 
mange fynske lystfiskere og ikke mindst de mange udenlandske gæster der besøger 
Svendborg og det øvrige Fyn. 
 
Styregruppen for Havørred Fyn vil derfor anbefale Teknik- og Erhvervsudvalget i 
Svendborg Kommune, at genoverveje besparelsen på Havørred Fyn, specielt set i lyset af 
den virkning det kan få for det fælles kommunale samarbejde og for Havørred Fyn.  
 
Vil man virkelig medvirke til at nedlægge et samarbejde som er økonomisk, miljømæssigt 
og socialt bæredygtigt i ordets mest positive forstand? 
 
Skal de fynske kommuner ikke bakke op om de projekter, der har vist deres værdi og 
bæredygtighed netop i en tid, hvor kommunerne ønsker at styrke samarbejdet med henblik 
på at øge Fyns attraktivitet og økonomi gennem etablering af Byregion Fyn? 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jan Hald Kjeldsen 
Projektleder 
Havørred Fyn Sekretariatet 
c/o Odense Kommune 
Nørregade 36 
5000 Odense C 
 
Direkte tlf.: 6551 2530 
Mail: jhk@odense.dk 
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Susanne Møller Hansen

Fra: post@fynbuxus.dk

Sendt: 25. april 2018 12:46

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Flyvepladsen.

Teknik-Erhvervsudvalg. 
 
Fra : Klaus Larsen 
         Svendborgvej 258  5600 Faaborg 
         Privat bruger af flyvepladsen i 34 år. 
 
Flyvepladsen, den eneste på sydfyn, må have sin berettigelse, ikke kun en nødvendighed for erhvervet, en 
også for fritids brugere. I lighed med fritidssejlere. 
 
Gennem årene er der kommet mere støjsvage fly.     
 
Hilsen Klaus Larsen.   
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Susanne Møller Hansen

Fra: Kenneth Arly Larsen <kal@aircat.dk>

Sendt: 24. april 2018 15:37

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Indsigelse omkring lukning af Sydfyns Flyveplads 

Copenhagen AirTaxi® A/S fremsender hermed indsigelse imod lukning af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge.  

 

Tåsinges kommune har et væsentlig aktiv i en flyveplads som Sydfyns Flyveplads, for erhvervslivet som kan benytte 

flyvepladsen når de skal til andre steder i Danmark eller til udlandet. 

Mange mindre erhvervsdrivende i Danmark, benytter mindre flyvepladser rundt om i landet og her indgår Sydfyn 

Flyveplads som en vigtig brik.  

 

Ligeledes vil det også få stor betydning for den private flyvning som er rigt repræsenteret på Sydfyns Flyveplads, 

med en del hangarer hvor et større antal fly har deres hjemmebane. Også dette er et aktiv for kommunen. 

 

For folk uden for Tåsinge kommune vil det også få stor betydning, for eksempel også for beboerne på Ærø hvor 

Starling Air står klar med deres fly. 

 

Copenhagen AirTaxi® A/S har tit og ofte benyttet Sydfyns Flyveplads i forbindelse med skoleflyvning, ligesom vi har 

kunder der lejer fly hos os, og som også benytter flyvepladsen. 

 

En flyveplads der har eksisteret i snart 50 år er et virkelig aktiv for kommunen, der således ikke kun må se på 

udgifterne, men også affødte ”indtægter”, det har for andre områder af erhvervslivet. 

 

En lukning af flyvepladsen vil vel heller ikke være uden omkostninger, såfremt hele området skal genetableres til 

andre formål.  Bliver flyvepladsen først lukket og jorden anvendt til andre formål, vil det være næsten umuligt på et 

senere tidspunkt at opnå de forskellige myndigheders godkendelse til etablering af en ny flyveplads. 

 

Det er vort håb at man i Kommunen endnu en gang vil overveje alle fordelene ved at være en fremsynet Kommune 

med egen flyveplads. 

 

 

Med venlig hilsen / Best regards 
 
Kenneth Arly Larsen 

 
Copenhagen AirTaxi® A/S 
CAT flyservice A/S 
Skolen for Civil Pilot Uddannelse® 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 34 - 38 
DK 4000 Roskilde 
Denmark 

Tlf.:   +45 46 19 11 14 
E-mail: kal@aircat.dk 

Web: www.aircat.dk 

This email is intended for the intended recipients(s) and may contain confidential information.  

Reproduction, dissemination or distribution of this message is prohibited unless authorised by the sender. 
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If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and you must not read, 

keep, use, disclose, copy or distribute this email without the sender's prior permission. 

The views expressed by the sender are not necessarily those of Copenhagen AirTaxi® A/S & CAT flyservice® A/S. 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Lars Skjødt Jensen <larss.jensen@mail.dk>

Sendt: 25. april 2018 07:02

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Sydfyn Tåsinge-Flyveplads.

 
 

Fra: Lars Skjødt Jensen [mailto:larss.jensen@mail.dk]  
Sendt: 15. april 2018 16:52 
Til: 'Lars Skjødt Jensen' 
Emne: Høringssvar vedr. Sydfyn Tåsinge-Flyveplads. 
 
ATT: 
Miljø, Erhverv og Teknik 
Svendborg Kommune 
 
I anledning af kommunens påtænkte lukning af Sydfyns Flyveplads (EKST) har jeg følgende kommentarer: 
 
MIN START I SVENDBORG: 
 
Som ung advokatfuldmægtig søgte jeg i efteråret 1983 nye udfordringer. 
Mit valg faldt på Svendborg, som jeg på forhånd intet kendskab havde til-havde aldrig været i byen før. 
Afgørende for mit valg af Svendborg var bla, at der var en flyveplads. 
Flyvercertifikat havde jeg haft siden 1975. 
Jeg kom fra en advokatfuldmægtig-stilling i Tønder, hvor der også var en flyveplads, og hvor jeg var medlem af 
klubben. 
Stillingen i Svendborg tiltrådte jeg januar 1984, og jeg blev hurtigt medlem af den lokale flyveklub, og har flittigt 
brugt pladsen lige siden. 
Ligesom jeg fortsat er medlem af klubben. 
 
FAMILIE, VENNER OG BEKENDTE: 
 
Personligt har jeg haft meget stor glæde af flyvepladsen, hvorfra jeg kunne flyve hen, lige hvor jeg havde lyst til. 
Alene, eller med familie, venner og bekendte, der på denne måde fik et anderledes, men ikke mindre interessant syn 
på Sydfyn. 
Altid gennem årene en god måde at tage imod gæster på, fra nær og fjern, og på denne måde vise dem alle vores 
herligheder i det sydfynske-et område der set fra luften er helt unikt. 
På den måde har jeg altid opfattet mine flyvninger med gæster som en lokal turistguide og ambassadør, der stolt 
viser sin hjemegn frem. 
 
BUSINESS, FORRETNINGSFORBINDELSER, SAMARBEJDSPARTNERE, KLIENTER OG ANDET NETVÆRK: 
 
Som advokat i byen har jeg om nogen brugt mit certifikat til egen transport samt til at pleje mine 
netværksforbindelser, ved at tilbyde transport til møder og andet, eller blot for at vise dem Sydfyn fra oven. 
Hver gang med stor succes, og altid: hvornår skal vi afsted igen. 
Om det er ejendomsmæglere, advokatkolleger, bankfolk, politikere , kreditforeningsfolk, revisorer eller 
virksomheder af mange slags. 
TV-folk har været med, og der er lavet optagelser, der er sendt ud efterfølgende. 
Det samme med de trykte medier, der efterfølgende har bragt artikler i aviser og tidsskrifter. 
Uden EKST lige uden for døren havde dette aldrig været muligt. 
Som ”privatpilot” har jeg således haft særdeles stor glæde af pladsen rent erhvervsmæssigt, hvilket ligeledes  gælder 
for de fleste andre brugere af pladsen. 
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FLYVEKLUBBEN: 
 
Som medlem af klubben har det været muligt at pleje min store interesse og lidenskab-nemlig flyvningen. 
Via klubben har jeg nu i mere end 32 år lejet klubflyet til mine mangfoldige flyvninger i ind-og udland. 
Gennem klubben har jeg mødt ligesindede med samme interesse, og haft lejlighed til at dyrke det sociale-
fællesskabet. 
Som formand for klubben for år tilbage var jeg bla med til at arrangere et Fly-In-med deltagende fly fra nær og fjern i 
hobetal. 
Med efterfølgende særdeles positiv omtale i en artikel i tidsskriftet FLYV-med behørig billeddokumentation. 
Pladsen har været genstand for Åbent-Hus arrangementer, med stor deltagelse af lokale forretningsdrivende—med 
udstillingsstande og meget mere. 
 
Skal det virkelig være slut nu? 
 
Jeg nægter at tro det! 
 
For mig har EKST været en vigtig del af min hverdag og identitet i hele min lange tilværelse på Sydfyn. 
 
Skal kommende tilflyttere el. blot ligesindede fratages disse muligheder? 
Det ville være en katastrofe at lukke pladsen-et kæmpetab generelt og tab af  potentiale. 
 
INFRASTRUKTUR: 
Med Fyn og øer ville der opstå et kæmpehul, såfremt man lukker pladsen. 
Tilbage ville der så blot være Odense-HC -Andersen Airport. 
Netop med det sydfynske øhav lige uden for døren-herunder med den meget vigtige forbindelse til Ærø Flyveplads, 
er det en absolut nødvendighed, at pladsen bevares. 
 
ERHVERVSLIVET: 
 
Mange andre erhvervsfolk er direkte og indirekte afhængige af pladsen, og for alle dem vil en lukning ligeledes være 
et kæmpetab-en katastrofe. 
 
SIGNAL TIL OMVERDENEN: 
Jeg finder det endvidere særdeles uheldigt at lukke pladsen-med den eneste –enøjede-betragtning, at der kan 
spares 540.000 kr. 
Alene signalet til omverdenen er ikke til at tage fejl af—afvikling-og ikke udvikling!! 
Regnestykket , hvis alle forhold tages med, ville se meget anderledes ud—end den blotte konstatering af, at der 
spares 540.000 kr. 
 
KONKLUSION : 
 
Lad Sydfyns Flyveplads bestå. 
 
Venlig hilsen 
Advokat Lars Skjødt Jensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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Lars Skjødt Jensen 

Advokat (H) 

 

 
 

Kullinggade 31 C  1.sal, 5700 Svendborg 

Tlf  + 45 62 21 00 00 

Fax + 45 62 20 10 30 

E-mail: svendborg@advokatfyn.dk 
 
 
 
 



  Vort 6 personers fly med trykkabine på Tåsinge. 

vedr. afvikling af Tåsinge flyveplads. 

At afvikle Tåsinge flyveplads kan være en særdeles uklog beslutning at træffe uden at undersøge dens betydning for 

erhvervslivet og turismen. 

 I sin tid, da jeg skulle beslutte genopbygningen af min virksomhed i Hesselager, var flyvepladsen på Tåsinge en vigtig 

parameter. For at bosætte mig i Svendborg var det en afgørende faktor.  

Skatteteknisk var det ikke en klog beslutning, men faciliteten var vigtigere en skat.  På tidspunktet for beslutningen 

var jeg bosiddende på Sjælland, i nærheden af Roskilde flyveplads. Jeg havde en mindre maskinvirksomhed i 

omegnen af København. Mine virksomheder var udelukkende baseret på eksport, og ikke kun i Europa. Fra Tåsinge 

havde vi hurtig adgang til Hamborg og København, når vi skulle oversøisk, men ellers fløj vi direkte til vore kunder i 

Europa. Det var en meget betydende facilitet, da pladsen blev udstyret med landingslys og ligeledes anerkendt, som 

international flyveplads. Med årene opbyggede vi 3 datterselskaber i hhv. Portugal, Frankrig og Tjekkiet. Det 

krævede hyppige besøg af mig og mine medarbejdere og en effektiv udnyttelse af vor arbejdstid. I stedet for at 

bruge 2 dages rejsetid for én dags ophold, kunne det nødvendige ophold klares på én eller to dages effektivt arbejde, 

med en tidlig afgang og sen hjemkomst.  Det var ikke kun en gevinst for virksomhederne, men også for 

medarbejderne og deres familier. Det var også en vigtig faktor mht. kundebesøg. Ingen besøg havde nødig at vare 

mere end en enkelt dag. Var der problemer med enten vore produkter eller med kunders maskineri, som vi også 

servicerede, så kunne vi være fremme samme dag eller senest næste morgen. Vore kunder eller 

samarbejdspartenere fik aldrig følelsen af, at vi kom fra en fjern krog af Danmark. Det gav os muligheden for at 

udvikle virksomheden og blive en førende aktør indenfor vort felt, på trods af pris konkurrence fra oversøiske 

”kollegaer”. Frem for at nedlægge så vil jeg opfordre til at forbedre flyvepladsen med en asfalt belægning, således at 

den ikke er så afhængig af vejrliget, som tilfældet har været i denne vinter. 

Virksomheden i Hesselager havde på et tidspunkt 110 medarbejdere. Virksomheden blev afviklet i år 2000. Foruden 

mig selv, er fortsat 4 højtlønnede tidligere medarbejdere bosiddende i Svendborg. Havde Tåsinge flyveplads ikke 

eksisterede, ville jeg have bosat mig på Nordfyn med adgang til Beldringe flyveplads. 

Vi har flere større eksporterende virksomheder i Svendborg, vi har nyere under udvikling, også med eksport for øje. 

De må have et vist behov siden Starling air kan skabe sig en levevej. 

Mit råd vil være, at fastholde en infrastruktur, der kan betjene eksisterende virksomheder og tiltrække nye. 

 Fhv. fabrikant Ole Mørch Bratenvej 28 Svendborg 
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Susanne Møller Hansen

Fra: finn horskjær <finnhors2@icloud.com>

Sendt: 24. april 2018 13:43

Til: Susanne Møller Hansen

Cc: Finn Horskjær

Emne: Re: Høringssvar

 
 
Kære Susanne Møller Hansen 
Hermed en slags høringssvar, selv om afsnittet vedr. gadebelysning refererer til en tidligere besparelse som kunne trænge til en 
revurdering. 
 
 
Kommunen skal spare. 
Eller de snævertsynede i byrådet mener der skal spares. Noget på de store linier, Børn&Unge og nok også gamle. 
Når bunden åbenbart skal skrabes, går det på relative småbeløb. Som for eksempel natslukket gadelys i perifere boligområder. 
Småbeløb, som gradvist bliver endnu mindre med den udbredte brug af LED-belysning. (6 armaturer med LED trækker samme 
strøm som ét de gamle med lysstofrør) Oplyst fra et byrådsmedlem for et par år siden: Besparelsen ved natslukning var årligt ca. 
1,5 million. (eller omkring 25 kr. pr. indbygger.) Udgifter og lidelser ved mørkeuløkker er selvfølgelig ikke taget i betragtning. 
Et af de seneste besparelsesforslag handler om infrastrukturen, her den offentligt godkendte Sydfyns Flyveplads på Tåsinge. 
Pladsen er også godkendt til international trafik. 
Besparelsen er kun på en halv million årligt, uden nærmere redegørelse for grundlaget. En nedlæggelse koster nogle 
arbejdspladser, en manglende adgang for erhvervsdrivende til at benytte flyvepladsen, og en manglende adgang for uddannelse og 
for anvendelse af fritidsflyvere. Flyvepladsen huser også en observations- og målestetion for DMI. 
I øvrigt findes der også et tankanlæg for flybrændstof. Alene sløjfning af dette er nok fantastisk dyrt, ligesom der er etableret 
banebelysning med fjernstyret start i mørketimerne. Heller ikke gratis at afmontere. 
 
 
Et par eksempler, men mon ikke de viser et snævert og manglende overblik, og en stræben efter regression, hvor stilstand næsten 
havde været bedre.  
med venlig hilsen 

finn horskjær 
finnhors2@icloud.com 
 
 
 
 

Den 23. apr. 2018 kl. 08.21 skrev Susanne Møller Hansen 
<susanne.moller.hansen@svendborg.dk>: 
 
Kære Finn Horskjær 
 
Nu ved jeg ikke lige, hvad du vil afgive høringssvar vedrørende. Hvis det er indenfor Miljø, 
Erhverv og Tekniks område skriver du blot en mail til mig og hvad det vedrører. 
 
Venlig hilsen  
 
Susanne Møller Hansen 
Fuldmægtig 
 
Miljø, Erhverv og Teknik 
Svendborg Kommune  
 
Ramsherred 5, 2. sal 
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5700 Svendborg 
 
 
Tlf: +4562233032 
Email: susanne.moller.hansen@svendborg.dk 
 
 
 
   
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: finn horskjær [mailto:finnhors2@icloud.com]  
Sendt: 20. april 2018 15:38 
Til: Susanne Møller Hansen <susanne.moller.hansen@svendborg.dk> 
Cc: Finn Horskjær <finnhors2@icloud.com> 
Emne: Høringssvar 
 
Det skal åbenbart ikke være nemt at fremkomme med høringssvar. 
Der kræves et skema/modulsvar, men via kommunens webside er det nærmest ikke til at 
finde frem til. 
Det kunne være så godt, men så er det faktisk skidt. 
mvh. 
Finn Horskjær 
Dronningholmsvej 55 
5700 Svendborg 
 
 
 
finn horskjær 
finnhors2@icloud.com 
 
 

 



  

Høringssvar - SPAREKATALOGET - Svendborg Kommunes Arkitekturpris 

Mindst een gang om året skriver de lokale medier, både dagspressen, ugepressen, magasiner, netmedier 

m.m. samstemmende positive historier om Svendborg Kommune. Ikke kun om kommunen som geografisk 

areal, men om Svendborg Kommune som aktør. 

Gennem de sidste 11 år har netop et emne i Svendborg Kommune billieret med et total fravær af kritiske 

indlæg fra borgerne og virksomhederne – samtidig med at borgerne og virksomheder med ære og stolthed 

har taget i mod den hæder som Svendborg Kommune er aktiv part i. 

Det emne der er genstand for både denne positive mediehistorie og yder denne borgernære 

opmærksomhed er nu sat i spil i Sparekataloget. 

Det kan dokumenteres at de i hundredvis af bygninger der gennem årene har modtaget Svendborg 

Kommunens Arkitekturpris har bidraget til at forskønne det Sydfynske område – dels de konkrete 

bygninger som har modtaget påskønnelsen, men også gennem nabo-effekten, hvor prismodtagerne har 

indtaget en art rolle-model-funktion for andre bygherre.  

Værdien af denne ordning overstiger de 40.000 kr ordningen koster kommunen. For den medieomtalen og 

glade borgere lægger talrige frivillige betydelige mængder arbejdstimer i opgaven, uden lønkompensation 

eller modtagelse af kørselsgodtgørelse etc. Nedlægges Svendborg Kommunens Arkitekturpris vil det være 

et kraftigt signal til hele frivillighedsområdet – at man ikke påskønner deres frivillige og faglige indsats. 

Det vil være en stor skam. 

I stedet for at nedlægge ordningen bør kommunen bør overveje om man kan få endnu mere ud af de 40.000 

kr. Fx øget synlighed på den indsats der allerede er ydet – så effekten bliver endnu større til gavn for det 

sydfynske område, såvel de lokale som turisterne. 

FAKTA: 

• Arkitekturprisen i sin nuværende form blev indført i 2007, efter den politisk var blevet 

nedlagt i 2005. 

• Arkitekturprisen indgik i sparekataloget i 2010 og 2015 – men blev begge gange sikret. 

• Arkitekturprisen i Svendborg er født af By og Land-Sydfyn i starten af 1970erne, og overtaget af 

kommunen i 1980. 

• At mere end 250 bygninger gennem de sidste 45 år er blevet hædret for god arkitektur. 

 

Juryen bag Arkitekturpris består af 2 personer udpeget af Akademisk Arkitektforening, samt en person fra 

hhv. Shopping Svendborg og By og Land-Sydfyn + en politiker fra Byrådet, som tillige er formand for juryen.  

Mvh 

Rudi Rusfort Kragh 

Formand for bestyrelsen 

c/o Krovej 15, 5762 Vester Skerninge 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Christensen, Niels <Niels.Christensen@svendborg-brakes.com>

Sendt: 24. april 2018 10:59

Til: Susanne Møller Hansen

Cc: Olsen, Steven

Emne: Høringssvar vedr. bespareselsforslag ved Sydfyns Flyve plads

Vedhæftede filer: Høring besparelse budget 2019.pdf

Att.: Susanne Møller Hansen 

Vi er blevet gjort bekendt med at Svendborg Kommune påtænker at lukke Sydfyns flyveplads som et led 
i budget besparelser for 2019. 
 
Dette mener vi – Svendborg Brakes – er en dårlig idé, idet vi netop i 2017 er begyndt at flyve taxa flyvning 
via Sydfyns flyve plads til både kundebesøg samt selskaber i samme koncern 
 
 
Vi er i øjeblikket ved at skulle arbejde tæt sammen med et søsterselskab i midt Tyskland (Dortmund), og har 
desuden datterselskab i Hanover-området samt samarbejde med søsterselskab i Bedford i England 
hvor det kunne være effektivt at flyve til og fra Tåsinge. 
 
 
Det er selvfølgeligt ikke hver gang at vi flyver, men under de rette omstændigheder, er det helt klart en mulighed 
som kan være fordelagtig for os som virksomhed. 
Vi har for nyligt bl.a. været helt nede ved den tysk hollandske grænse (Emden), hvor vi 4 personer kunne komme frem 
og tilbage på en dag, hvor det med bil ville have været en 2 eller 3 dages tur. 
 
 
En lukning af flyvepladsen  på Tåsinge vil bevirke at denne mulighed forsvinder og at vi enten skal via bil, normale rutefly 
via København eller alternativt få Starling til at hente os i Odense lufthavn hvilket ikke gør det lettere eller billigere for os 
som virksomhed. 
 
Vi håber derfor at Teknik- og Erhvervsudvalget vil genoverveje lukningen og dermed være med til at støtte op om de 
Eksport virksomheder, som er i det syd fynske område. Man kunne måske endda overveje at asfaltere landingsbanen 
og derved kunne yde endnu bedre service og rækkevidde  
 
 
 
Kind regards,                                                                      Kind regards, 
Svendborg Brakes ApS                                                          Svendborg Brakes ApS 

Niels Christensen                                          Steven Olsen 

Senior Technical Manager                                                   Managing Director  
Direct  + 45 63 255 280                                                        Direct  + 45 63 255 290 
Mobile  +45 24 259 514                                                         Mobile  +45 23 221 845 
E-mail  Niels.Christensen@svendborg-brakes.com                     E-mail  Steven.Olsen@svendborg-brakes.com 

 

                          
 
 
This communication and any attachments are intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. If 
you are not an intended recipient or an agent responsible for delivering it to an intended recipient, you are hereby notified that any 
disclosure, copying, distribution or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in 
error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete the original communication from your system without 
making any copies. If you believe you have received an unsolicited email from an email address associated with Altra Industrial 
Motion Corp. or any of its affiliates, please contact abuse@altramotion.com and attach a copy of the email in question.  
Altra Industrial Motion Corp. and affiliates.Altra Industrial Motion Corp. and affiliates.Altra Industrial Motion Corp. and affiliates.Altra Industrial Motion Corp. and affiliates. 
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Åbenrå 34

DK-1124 København K

(+45) 30859000

mail@ark itekt foreningen.dk

w w w.ark itekt foreningen.dk
CVR 62572310

Svendborg Kommune  
Miljø, Erhverv og Teknik 
E-mail: Susanne.moller.hansen@svendborg.dk 
 

 

 

 
Høring over Teknik- og Erhvervsudvalgets budget 2019, 
Reduktionsforslag drift, ophør af Arkitekturprisen.  
 
Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og muligheden for, at 
afgive høringssvar vedr. Svendborg Kommunes ophør af uddeling af 
arkitekturprisen.   
 
Overordnede bemærkninger 
Arkitektforeningen vil på det kraftigste advare mod at Svendborg Kommune 
beslutter sig for at stoppe med at deltage i Arkitekturens dag og uddele en 
arkitekturpris. Svendborg Kommunes har nogle unikke by- og 
landskabskvaliteter som det er værd at værne om, og en arkitekturpris gør 
netop dette ved at skabe offentlig opmærksomhed om netop Svendborg 
Kommunes mange arkitektoniske kvaliteter. Dette er særlig vigtigt i 
øjeblikket hvor markante udviklingsområder i havneområdet er i spild.   

 

Arkitektforeningen mener ikke at de besparede midler på nogen måde 
modsvarer den positive effekt uddelingen af arkitekturprisen har for 
Svendborg Kommune. Det er utrolig vigtigt at kommunens borgere 
inddrages og inspireres til at videreudvikle de arkitektoniske kvaliteter. Ved 
at nedlægge arkitekturprisen er der en reel risiko for at dette ikke sker.  
Samtidig skal vi gøre opmærksom på at en ophævelse af arkitekturprisen er i 
direkte modsætning med det arbejde som er udført i form af Svendborg 
Kommunens Arkitekturpolitik. 

 

Arkitektforeningen  vil på det kraftigste advare imod at Svendborg 
kommunen realiserer sit reduktionsforslag på driften i forhold til 
arkitekturprisen. Det må samtidig bemærkes at den foreslåede besparelse i 
arbejdsindsats svarende til kr. 40.000,- andrager mindre end en 30% af den 
tid som frivillige  fra eksempelvis, By & Land og Arkitektforeningen  
bibringer arbejdet med at styrke arkitektonisk kvalitet i Svendborg 
Kommune.   

 

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i 
forbindelse med denne høring.  
 
Med venlig hilsen 
 
Akademisk Arktektforening,  Anders Hulgaard  arkitekt maa.  
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Svendborg Kommune 
Afd. Miljø, Erhverv og Teknik 
Ramsherred 5  
5700 Svendborg 
Att.: Direktør Torben Præstegaard Jørgensen 
 
Sendt pr. e-mail: susanne.moller.hansen@svendborg.dk 
 
 

Faaborg, den 24. april 2018 
 
 
 
Høringssvar til Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune vedr. Teknik- 
og Erhvervsudvalgets besparelsesforslag af 5. april 2018 
 
Den 5. april har Svendborg Kommune, Miljø, Erhverv og Teknik sendt oplæg til 
besparelse i høring. Forslaget drejer sig om at reducere tilskuddet til FilmFyn ved 
overgang fra fuldt medlemskab til associeret medlemskab. 
 
Forslaget giver anledning til følgende bemærkninger:  
 

• Svendborg Kommune er A-kapitalejer i FilmFyn. Som A-kapitalejer er der ikke mulighed for 
at indgå andre typer medlemsskaber end som fuldgyldigt medlem på lige vilkår med de 
øvrige ejerkommuner. Man er med andre ord fuldgyldigt medlem, når man ejer 
kapitalandele i FilmFyn. 

• Det er FilmFyns vurdering, at det ikke er muligt at indgå et prøvemedlemskab (blive 
associeret medlem), når man har været kapitalejer og dermed fuldgyldigt medlem. 

• Driftstilskuddets størrelse pr. borger er aftalt og fastsat af A-kapitalejerne. Tilskuddet er 
ens for alle ejerkommuner. 

• Ifølge FilmFyns vedtægter afsnit 5.2 har A-kapitalejerne ret til i fællesskab at udpege indtil 
9 medlemmer til selskabets bestyrelse. Det har været kutyme, at Svendborg og Faaborg-
Midtfyn kommuner grundet deres størrelse udpeger 2 medlemmer hver og de øvrige A-
kapitalejere et medlem hver. 

• En eventuel ændring af Svendborg Kommunes vilkår som A-kapitalejer og eller salg af disse 
skal foregå i generalforsamlingens regi. 

• Odense Kommune, som der refereres til i sagsfremstillingen, er med på et aftalt 
prøvemedlemsskab i 3 år - et medlemskab, der også er blevet refereret til som et delvist 
associeret medlemskab. Odense Kommunes prøvemedlemskab ophører ved udgangen af 
2018. Odense Kommune skal i efteråret 2018 beslutte, om kommunen pr. 1. januar 2019 
vil være fuldgyldigt medlem af FilmFyn - altså købe A-kapitalandele i FilmFyn på lige fod 
med de andre ejerkommuner eller de vil ophøre samarbejdet med FilmFyn.  

• I sagsfremstilling fremgår det under emnet ”påvirkning af andre områder”, at man kan 
kompensere for en eventuel nedgang af satsninger (filmproduktioner) i Svendborg ved en 
målrettet markedsføringskampagne. FilmFyn vurderer, at dette udsagn ikke er korrekt, 
idet filmproducenterne primært vælger at producere deres film i FilmFyns ejerkommuner 
på grund af den investering FilmFyn foretager i filmproduktionerne. Størrelsen af FilmFyns 
investering/støtte i filmen fastsættes blandt andet på baggrund af den omsætning 
filmproduktionen lægger i ejerkommunerne. Under Odense Kommunes prøvemedlemskab 
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har omsætning i Odense Kommune ikke kunnet indgå i optællingen af den 
støtteberettigede omsætning uden forudgående særlig aftale med 
FilmFyn. Denne restriktion har FilmFyns bestyrelse (altså A-kapitalejerne) 
vedtaget, da de vurderede at det ikke var rimeligt, at Odense Kommune 
for et årligt driftstilskud på 1 mio. kroner i prøveperioden fik samme 
muligheder som A-kapitalejerne. 

• I sagsfremstillingen fremgår det under emnet ”personalemæssige 
konsekvenser”, at forslaget ikke vil have nogle konsekvenser for antallet af 
årsværk i Svendborg Kommune. FilmFyn vurderer, at denne antagelse ikke 
er korrekt, idet det er dokumenteret, at FilmFyns virke skaber 46 nye 
årsværk om året i ejerkommunerne – jf. Effektanalyse af FilmFyn 2013-
2017, Seismonaut, februar 2018. 

• Det skal endvidere tilføjes, at FilmFyn for øjeblikket er i en situation, hvor 
den samlede kommunale opbakning fra de fynske kommuner - og ikke 
mindst Svendborg Kommune - har givet en troværdighed og 
gennemslagskraft på Christiansborg, der giver udsigt til, at FilmFyn kan 
blive tilgodeset i de igangværende medie- og filmforhandlinger 2019-22.  

• 40% af FilmFyns finansiering har i dag staten som kilde. En win-win-situation for alle 
parter. 

 
 
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller andet, står jeg til naturligvis til rådighed.  
  
 
Med venlig hilsen 

 
Bo Damgaard 
Direktør FilmFyn 
 
E-mail: bo@filmfyn.dk 
M: 4030 9978 
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Susanne Møller Hansen

Fra: ES-DAA <es@es-daa.dk>

Sendt: 24. april 2018 09:56

Til: Susanne Møller Hansen

Cc: ES-DAA

Emne: Sydfyns Flyveplads: ES 98-18

ES 98-18

Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) er blevet bekendt med, at Svendborg Kommune lægger op til lukning 

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge. 

ES har forståelse for, at man løbende ser på budget og de økonomiske udgifter. Det noteres herunder, at kommunen 

betaler ca. 540.000 kr. om året til drift og vedligeholdelse m.m. 

At lukke flyvepladsen er imidlertid en meget drastisk beslutning, og det virker i sagsfremstillingen som om man ikke 

tager andre muligheder med i forbindelse med kommunens årlige budget. Der tænkes her på en løsning, som 

bevarer flyvepladsen som selvbetjeningsflyveplads uden det dyre tilsyn. Herved kan udgifterne til administration af 

flyvepladsen (ca. 540.000 kr.) bortfalde, og opsyn samt græsslåning kan aftales med de lokale brugere og 

hangarejere, som i udgift for kommunen vurderes at koste 37.000 kr. Umiddelbart vil lejeindtægter og 

landingsafgifter (34.000 kr.) samt disse basale udgifter næsten udligne hinanden og holde kommunen 

udgiftsneutral. 

Af materialet fremgår endvidere, at en lukning vil påvirke brugerne, hvorimod det anføres, at der ikke er påvirkning 

af andre områder.  

ES sætter spørgsmål ved denne konklusion, som vurderes bygge på et for løst grundlag.  

Har man undersøgt, hvad det betyder for kommunens og det omkringliggende erhvervsliv, at man kan flyve direkte 

til kommunen? Hvad med turistindtægter? Det er ikke blot sejlerfolket, som besøger de sydfynske øer, men også 

fritidspiloter samt taxaflyvning. Dette er faktorer, som efter ES opfattelse argumenterer imod en lukning af 

flyvepladsen. 

Når ES argumenterer for bevarelse af flyvepladsen og foreslår en selvbetjeningsflyveplads er årsagen, at 

flyvepladsen bruges af mange til-flyvende private og erhvervsmæssige personer, som finder placeringen korrekt som 

en ”udkants Danmark” flyveplads. HCA lufthavnen i Odense er ikke altid et alternativ, da droneaktiviteten på 

lufthavnen er i stærk stigning og dermed hindre den mindre flyvning adgang til start og landing. Endvidere er 

flyvepladsen en af de få pladser i Danmark med græsbane, og nye piloter har behov for træning på græsbane.  

ES skal derfor anbefale, at man bibeholder Sydfyns Flyveplads som for nuværende eller alternativt som 

selvbetjeningsflyveplads.  

Med venlig hilsen / Best Regards 

Dan Banja 

Oberstløjtnant / Lt. Colonel 

Generalsekretær / Secretary-General 

Vice chair ECOGAS & Member of EASA GA.COM 

Blålersvej 51 

DK-2990 Nivå 

Mobil: +45 2480 2256 

www.es-daa.dk 

 
 



Til Svendborg Kommune                                                            Broholm Slot 11 april 2018 

 

 

Høringssvar angående Svendborg Kommunes foreslåede udtrædelse af det 

tværkommunale fynske samarbejde – HAVØRRED FYN. 

 

Som forpagter af Broholm Slot – Hotel & Restaurant beliggende ved Gudme er det 

med stor bekymring at jeg erfarer den forestående risiko for at Svendborg 

Kommune vil træde ud af HAVØRRED FYN projektet. Et projekt der har/fortsat er 

bred tværkommunal opbakning om på 25`ende år og som udmærker sig ved at 

markedsføre Fyn upartisk hele vejen rundt geografisk som lystfiskedestination både 

i Europa og Danmark. 

HAVØRRED FYN er en væsentlig faktor i vandpleje,  genopretning/forbedring af 

vandløb på Fyn til gavn for en stadig stigende bestand af reproducerende 

Havørreder, og ikke mindst for alle de andre arter som nyder godt af samme indsats. 

Uden HAVØRRED FYN var dette aldrig blevet så godt som det er nu om end der  

fortsat er forbedringspotentiale. 

 

Uden Svendborg Kommunes bidrag til HAVØRRED FYN frygter jeg at andre 

kommuner vil indtage holdningen – at når Svendborg Kommune ikke vil bidrage 

økonomisk hvorfor skal vi så trække læsset for dem, havørrederne stopper jo ikke 

ved kommunegrænsen  men svømmer jo hele vejen rundt om Fyn. Det kunne føre til 

at andre kommuner vil foretage besparelser på HAVØRRED FYN samarbejdet og i 

værste fald vil det føre til at hele projektet smuldrer! 

 

Vi har på Broholm Slot for år tilbage påbegyndt en målrettet indsats for at tage del i 

de tilrejsende udenlandske og danske havørredfiskere og ydermere iværksat 

presseture i ind og udland samt investeret i markedsføring for at få endnu flere 

lystfiskere til Fyn og Broholm Slot. Og vi kan se at det langsomt men sikkert 

resulterer i et stadigt stigende antal besøgende gæster. 

Det har vi gjort af den åbenlyse årsag at havørredfiskere de kommer når det er 

højsæson for  havørredfiskeri  på vore kyster som er marts, april, maj, september, 

oktober og november. Dette er perioder hvor ikke bare Broholm Slot mangler 

belægning, men andre hoteller, campingpladser og bed & breakfast i Svendborg 

Kommune og på Fyn generelt har også tomme sengepladser som de gerne vil fylde.  

 

Uden HAVØRRED FYN vil der komme færre fisk i de fynske farvande. 

Uden HAVØRRED FYN vil der som konsekvens af ovenstående komme færre 

tilrejsende havørredfiskere til Svendborg og Fyn. 



Uden HAVØRRED FYN vil vi skulle se vores investering som hotel for tilrejsende 

havørredfiskere gå tabt da de kun vil komme hvis der findes et fiskeri efter havørred 

af høj kvalitet. 

 

Turismeerhvervet er i de senere år gennemgået en markant ændring. Erfaring og 

undersøgelser viser at stadig flere turister gæster vores land i forbindelse med 

specifikke aktiviteter/hobbies. 

Havørredfiskere er GULD værd for Fyn, ikke bare bruger de gennemsnitlig flere 

penge end den gennemsnitlige turist, de kommer ofte igen og igen, år efter år og 

meget væsentligt så udvider de sæsonen da de som før omtalt kommer til Fyn 

udenfor den normale turismesæson. 

 

HAVØRRED FYN bør efter min mening styrkes ikke svækkes!!! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kenneth Birler 

 

Broholm Slot 

 

Mail: kenneth@broholm.dk 

 

Mob: 40474167 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Mads Thingholm <thingholm2006@gmail.com>

Sendt: 23. april 2018 19:57

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Høringssvar vedr. reduktionsforslag.

Hej Susanne Møller Hansen. 
 
Jeg giver hermed min mening vedr. forslaget om, at træde ud af Havørred Fyn. 
 
Fyn, og især sydfyn, er kendt langt ud over landets grænser for sit rigtig fine lystfikseri efter havørred. Der 
kommer masser af turister fra ind og udland for at opleve dette. De køber fiskegrej, lejer sommerhuse og 
fiskebåde, går ud og spiser osv osv. 
Både os herboende og turist-lystfiskere, lægger rigtig mange penge i det, og genererer arbejdspladser. 
Som det er nu, er alle tiltagene målbare og virker, at træde ud af det vil være rigtig synd. Der burde der imod 
bruges flere penge på området. Det vil gavne sydfyn rigtig meget på sigt.  
 
 
--  
Mvh. 
  
Mads Thingholm  
 



Det er med stor ærgrelse, at jeg læser høringsmaterialet til budget 2019. 

 

Som lystfisker er det særligt reduktionen i tilskuddet til Havørred Fyn med 50% i 2020 og med totalt udfasning af tilskud 

i 2021, som jeg hæfter mig ved. 

 

Selvom nogle af konsekvenserne er beskrevet i budgetmaterialet, så vil jeg gerne bidrage med yderligere og uddybende 

input omkring en række afledte konsekvenser ved at fjerne tilskuddet. 

 

Havørred Fyns vision og strategi vil de færreste kunne erklære sig uenig i. De varetager opgaver i forbindelse med 

vandløbsrestaurering, opdræt og udsætning af havørreder. Sidst men ikke mindst markedsføring af Fyn som 

lystfiskerdestination. 

 

Først og fremmest finder jeg det relevant at fremhæve en række nøgletal fra evalueringen fra 2013 af Havørred Fyns 

arbejde  

 

• 38 skabte årsværk 

• En lokal omsætning på 50-58 mio. kroner  

• Minimum 55.000 overnatninger fra havørredfiskende turister. 

 

http://seatrout.dk/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/vision_og_strategi.pdf 

 

Den samles omsætning generet af denne fritidsaktivitet er langt fra medregnet, ligesom potentialet langt fra må 

vurderes som udtømt. Eksempelvis er bådfiskeri et område som pt. vinder frem. Her bidrager brugen af slæbesteder og 

yderligere overnatninger til de små lokale bådlaug og havne. Hertil kommer køb af grej, udstyr mm.  Det er derfor også 

en rimelig hypotese at antage, at den økonomiske gevinst ved Havørred Fyns arbejde er vokset betragteligt siden 

evalueringen. 

 

Det er naturligvis primært udsætning af havørreder smolt og forbedringer i gyde og levevilkår i vores vandløb, der i høj 

grad medvirker til at skabe denne turisme. 

 

En rapport fra et igangværende nøglefiskerprojekt ved DTU Aqua, hvor der via fangster registreres, hvilke fisk der 

stammer fra smolt udsætningerne, viser der sig et billede, hvor næsten 39% af de samlede fangster henhøres til disse 

udsætninger. Selvom havørredfiskeri i sig selv har en stor rekreativ betydning for mange mennesker (se Svendborgs 

egen plan: Sundhed med naturen som Scene: http://www.svendborg.dk/sites/default/files/natur-

_og_friluftsliv_i_svendborg_kommune_0.pdf ) og det samtidig er en god forretning, må der nødvendigvis også være 

noget at fange. 

 

Lystfiskere er vant til at skulle flytte sig over store afstande for at opsøge det gode fiskeri. Sydfyn har i den forbindelse 

en særlig fordel grundet den lave salinitet i området. Lav salinitet er en vigtig livsbetingelse for ørreder i de kolde 

måneder, hvorfor en stor del af fiskene forbliver kystnært. Det betyder, at rigtig mange fiskere fra andre dele af Fyn og 

omegn søger mod Sydfyn i de kolde måneder. Et element som tilfører en ekstra økonomisk gevinst i form af mere lokal 

fisketurisme. Hvis op mod hver anden fangst forsvinder og muligvis mere, da en stor del af disse fisk jo også gyder og 

reproducerer bestanden af havørred, vil lystfisketurismen med sikkerhed gå tilbage og som følge også en betragtelig 

indtjening for det fynske erhvervsliv og for Svendborg i form af skatteindtægter.  

 

Det ville være en naturlig antagelse, at Svendborg forsat ville kunne profitere af udsætningerne i de øvrige vandløb, men 

her er det relevant at fortælle, at de havørreder som stryges og bruges til at producere smolten hentes i de respektive 

lokale vandløb, netop fordi man ved, at de derved vender tilbage til de områder, hvor de kommer fra. Der vil derfor ikke 

være nævneværdige afledede effekter af de øvrige kommuners udsætninger.  

 

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne miljømålsætningerne i EUs Vandrammedirektiv om en god økologisk standart. 

Havørred Fyn har gennem mange år udført vandløbsrestaurering og med lave omkostninger grundet et enormt netværk 

af frivillige som brænder for fiskeri- og miljøarbejdet. Opgaver som netop af den grund har kunne udføres til 

omkostninger langt under, hvad Svendborg kommune ellers ville kunne løse den for. Hertil kommer at et brud vil være 

stik imod Svendborg Kommunes egen indsatsområde på “blå natur” 

http://www.svendborg.dk/sites/default/files/natur-_og_friluftsliv_i_svendborg_kommune_0.pdf 

 

 



På baggrund af ovenstående betragter jeg en fjernelse af tilskuddet til Havørred Fyn som en kortsigtet besparelse. Det 

svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

Christian Kliem 

H.P. Simonsens alle 66 

5250 Odense SV 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Niklas Albrechtsen <niklas@seatroutguidefyn.dk>

Sendt: 23. april 2018 16:16

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Havørred Fyn besparelsesforslag i høring

 
Kære Svendborg kommune  
 
Har på nettet fundet en særdeles sørgelig oplysning om at Svenborg kommune vil stoppe sine bidrag til 
havørred Fyn der har  28 års eventyr på bagen.  
 
Dette er måske en af de mest triste besparelser jeg længe har set , da det økonomiske afkast af sine 
inviteringer er så høje at pengene for længst er tjent ind inden året er omme.  
 
Der skal lægges mange nye frø før man kan høste sine frugter og man kan ikke bare forvente, at man kan 
plugge de frugter som andre kommuner sår.  
 
Havørred Fyn er besøgte af mange tusinde lystfiskere der hvert år gæster Fyn for at fange de fynske 
havørreder og Svendborg kommune har noget af det bedste havørredfiskeri i form af en masse små unikke 
bugter -vige- øer og ikke mindst så har gæsterne mulighed for at fiske uanset vindforhold der måtte være 
under deres besøg i kommune.  
 
Hos Seatrout Guide Fyn afholder vi kurser og guidninger for ca 300-350 personer om året og vi henviser 
rigtig mange pengestærke lystfiskere fra både Norge -Tyskland -Belgien og naturlivis en masse danske 
kunder til at fiske i de områder som Svendborg kommune har til rådighed.  
 
Hvad betyder dette for Svendborg kommune , hvis de stopper med at støttet op omkring Havørred Fyn ? 
 
Jeg kan jo kun selv fortælle hvordan jeg vil reagere, når en fiskeklub med 12 mand eller en bil med 4 venner 
spørger ind til overnatningsteder når den årlige tur til Fyn efter havørreder skal bookes. Det vil være helt 
naturligt for mig at sende alle mine gæster og ikke mindst alle de henvendelser jeg får vedrørende 
overnatninger videre til en kommune der støtter op omkring Havørred Fyn projektet.  
 
Jeg håber at Svenborg kommune vil genoverveje sine besparelser , så de kan være med til at høste sine frø 
og skabe masser af arbejdspladser i og uden for højsæsonen. 
 
Havørreder kan fiskes 365 dage om året og Svendborg kommune kan tilmed tilbyde sine fisketurister 360 
graders fiskeri uanset vindforhold året rundt.  
 
Fremfor at lave besparelser kunne man gøre som Assens kommune og tænke ud af boksen og tiltrække 
endnu flere fisketurister end alle andre kommuner.  
 
Se den film som Assens kommune og Seatrout Guide Fyn har lavet i samarbejde og som har givet 
kommunen masser af omtale og nye fisketurister https://seatroutguidefyn.dk/heaven-on-helnaes/ 
 
 
Husk at tilmelde dig mit nyhedsbrev her , så er du altid opdateret på kurser og gode tips og tricks  
 
Venlig Hilsen  
Niklas Albrechtsen  
Din Certificeret Fiskeguide 
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www.seatroutguidefyn.dk 
 
Mobil+45 53576006  
 
CVR-nr.: 37147842 

Bank: Sparekassen Fyn 

Reg 0828 kontonummer 0004040279 

IBAN-NUMMER: DK2008280004040279 

SWIFT: SWESDK22 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Heidi Andersen <heidicma@gmail.com>

Sendt: 23. april 2018 15:44

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Lukning af EKST

Hej 
 
Jeg kommer tit på flyvepladsen og har mange gode oplevelser der. 
 
Jeg vil derfor være ked af, hvis den lukker. 
 
Vil I ikke genoverveje beslutningen? 
 
Heidi Andersen 
 



23.04.2018 

Til Svendborg Kommune, Miljø, Erhverv og Teknik v/Fr. Susanne Møller Hansen 

Indsigelse mod lukningen af EKST Sydfyn/Tåsinge flyveplads. 

Formand for Svendborg Flyveklub Henrik Solmer: 

 

Netop i år for 75 år siden i 1943 startede fremsynede mænd fra det sydfynske område 

Svendborg Flyveklub. Dengang var der 50 medlemmer og i dag kan vi stadig mønstre 48. 

I begyndelsen eksisterede klubben både uden klubhus og egentlig flyveplads. 

I 1969 blev Sydfyns Flyveplads endelig færdiggjort og indviet, og fejrer således 50- 

årsjubilæum næste år. 

I 1973 fik klubben sit eget hus på pladsen. Opsættelsen blev udført af klubmedlemmerne i 

deres fritid og fremstår i dag stadig i god stand. 

I klubbens vedtægter står der i 

§  2  Formål 

Klubben har til formål at fremme de aeronautiske interesser i Svendborg by og opland. 

 

Dette formål har i sig selv store vidder, og vi synes selv, at der er blevet levet op til formålet 

inden for alle områder af General Aviation. 

Det er et godt sted at være, både for klubmedlemmer og udefrakommende. Der har været og 

er mange aktiviteter i gang i klubben. 

Da selve banen i 1996 blev drejet 10° mod uret og forlænget med 350 m. var det nødvendigt 

at fylde en dam med både frøer, salamandre og fisk. For at bevare naturen blev en ny dam 

udgravet og alt levende flyttede til det nye sted. Der er således både natur og miljø at tage 

hensyn til. 

En eventuel lukning af den told- og immigrationsmæssige internationale flyveplads, der er 

udstyret med lysanlæg der tændes ved radiobetjening fra flyene, gør den anvendelig døgnet 

rundt, og det vil føre til store- og også ukendte ulemper for først og fremmest brugerne, men 

også for byen Svendborg. 

Ved mange forretningshandler bliver der betalt store summer for såkaldt ”goodwill”. Dette vil 

også gøre sig gældende for Svendborgs goodwill og image i hele Europa ved en lukning. Der er 

i årevis blevet slået på alle de udviklingsmuligheder og fordele den nye motorvej til Odense 

ville give byen. De samme fordele gælder for enhver by, der har en lufthavn/flyveplads i sin 

nærhed. 

I turistbrochurer og ved andre tiltag bliver der igen og igen gjort opmærksom på især Det 

sydfynske Øhavs glæder for sejlerfolket, naturen, herregårde og slotte. Det er alt sammen 

fuldt berettiget, men glæderne bliver så sandelig ikke mindre ved at nyde det hele fra luften. 



Alle hangarejerne har jo investeret betydelige summer i alle de bygninger, der er rejst på 

pladsen og sidder jo i dag med kontrakter med kommunen med kun seks måneders opsigelse. 

 

For Fly- og hangarejere ville det jo være noget af en katastrofe, hvis det blev aktuelt, at vi 

måtte flytte fra pladsen. Hvor skulle vi tage hen? 

Hvis en egentlig rydning af pladsen kom på tale ville der også for Svendborg Kommune påløbe 

sig store udgifter til oprydning. F.eks. er der nedgravet mange el- og telefonkabler på pladsen. 

To administrative bygninger samt et stort banelysanlæg, signalområde og nedgravede fliser. 

Master med lysfyr, vindpose og vejrstation skal også fjernes. 

Selv har jeg været fast bruger af pladsen siden 1978. 

Både pladsledelsen og Svendborg Flyveklub har altid haft et godt og konstruktivt 

samarbejde med Svendborg Kommune, så vi håber på forståelse for vor protest mod 

nedlæggelsen af Sydfyn/Tåsinge Flyveplads, og håber inderligt, at dette ikke sker. 

 

Henrik Solmer 

Aninevej 32 

5700 Svendborg 

Tlf.: 40265753 

 

Fly- og hangarejer på EKST 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Jakob Bruun Andersen <JAA@energinet.dk>

Sendt: 23. april 2018 13:01

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Lukning af EKST

Til Svendborg kommune 

 

Som privat pilot er jeg flittig bruger af flyvepladsen på Tåsinge.  

 

Jeg må på det kraftigste gøre indsigelser imod Svendborg Kommunes planer om at fjerne tilskuddet til flyvepladsen, 

som vil tvinge pladsen til lukning. 

 

Hele det community der er i klubben, og omkring banen vil forsvinde, ligesom min tilknytning til Svendborg vil 

være ikke eksisterende. 

 

Jeg må anmode kommunen om at genoverveje beslutningen/forslaget.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jakob Bruun Andersen 

Gruppeleder 

Asset Optimering 

+4551380702 

JAA@energinet.dk 

 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Flemming Jørgensen <flemjoan@gmail.com>

Sendt: 23. april 2018 08:57

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Tåsinge flyveplads

Indsigelse mod den påtænkte nedlæggelse af Tåsinge flyveplads. 
 
Jeg fremsender hermed indsigelse mod nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge Jeg er en  af Fyns UL-Flyveklub. 50 
medlemmer. 
 
 For 7 år siden byggede jeg en hangar, på flyvepladsen, hvor jeg har min ultralet flyver stående. Jeg havde regnet med at 
skulle være mere end 7 år. 
 
 Det vil være en katastrofe for os hvis i lukker  flyvepladsen, og dermed stopper den aktivitet der er på pladsen, Vores nye 
klubhus skal fjernes, hangarene skal fjernes, Forestil jer hvad en nedlæggelse vil  betyder for os. 
 
 Den besparelse i efterlyser vil nemt kunne findes, ved at lade Sydfyns Flyveplads være ubetjent. Mange flyvepladser i 
Danmark  er ubetjent, Klubberne står for græsslåning og vedligeholdelse af pladsen, og alle kan bruge den, og alle 
aktiviteter kan fortsætte. 
  
Udkantsdanmark hører vi tit om området, Tåsinge ligger i den rådne banan, lukker i flyvepladsen vil der komme en stor 
rodden plet på bananen. 
 
Jeg håber at politikerne i Svendborg kommune har forståelse for den bekymring  forslaget om lukning har givet os i vores 
klubberne, og hos de mange som brugere  Sydfyns flyveplads, 
 
Med venlig hilsen Flemming Jørgensen 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Anders Pedersen <herqles@gmail.com>

Sendt: 21. april 2018 21:44

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Høringssvar om reduktionsforslag

Hej, 

jeg vil hermed give min mening til kende om forslaget med at træde ud af Havørred Fyn - set på jeres 
hjemmeside: 
http://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/reduktionsforslag_teknik_og_erhvervsudvalget_-
_samleoversigt_beskrivelse.pdf 

En udtræden fra Svendbord Kommunes side bekymrer mig. Jeg nyder selv godt af det gode havørredfiskeri 
på Fyn, og fisker især vinter og forår meget i Svendborgsund og på Thurø og Tåsinge. Her oplever jeg et til 
tider godt fiskeri. Jeg har fundet frem til pladserne omkring Svendborg via andre fiskere, der også har luret 
det fine fiskeri der. Der er som regel godt besøgt på pladserne, ikke mindst af især tyske, men også andre 
europæriske lystfiskere, der jager havørred. For ikke at tale om alle dem fra det øvrige Fyn samt resten af 
Danmark. 

At Fyn har noget af det bedste havørredvand i verden er milevidt kendt. Det ved I også godt selv, for det er 
undersøgt og rapporteret af Havørred Fyn i de evalueringer der har været (http://seatrout.dk/miljoe-og-
havoerreder/).  

I Jeres reduktionsforslag beskriver I de miljømæsiige konsekvenser samt samarbejdsmæssige konsekvenser, 
en udtræden ville medføre. Disse konsekvenser er jeg enig i, især er jeg bekymret for at Jeres udtræden kan 
medføre at andre kommuner lader sig inspirere til at følge efter. 

Men I glemmer det langsigtede økonomiske perspektiv. De overnatninger, de middage, og de andre goder 
de købes når man er fisketurist i området. Havørred Fyn selv konkluderer, at henved 55000 overnatninger 
og 40 fuldtidsstillinger er en direkte konsekvens, at det fine arbejde, der gøres på Fyn via Havørred Fyn 
projektet. Jeg antager, at I deltager i samarbejdet med 1 mil. kr om året ud af de 4,5 mil. kr., projekter koster 
årligt. Dvs I bidrager med ca 22%.  Hvis man sammenholder den fordeling med indtjeningsmulighederne, 
må det betyde omkring 22% af 55000 overnatninger - altså mere end 12000 overnatninger - samt 22% af 40 
fuldtidsstillinger - altså 8-9 fuldtidsstillinger i Svendborg kommune. 

Havørred Fyn udgør en primær driver i forhold til den fortsatte opretholdelse af Fyn som havørred eldorado 
via miljøarbejde og markedsføring/eksponering. Hvordan kan en besparelse på 1 million kr. om året stå mål 
med riskoen for at projektet smuldrer? 8-9 fuldtidsansatte i det private erhversliv i kommunen?  

Hvorfor ikke stå sammen om den unikke position Fyn er i mht. den stigende lystfiskerturisme med god 
indtjening og beskæftigelse direkte i det lokale - fremfor kortsigtede besparelser? Turismen på Sydfyn og i 
Svendborg har været faldende siden 2005 - hvorfor save et af de ben over, der driver udviklingen i positiv 
retning?  

Jeg håber, at I vil overveje dette besparelsesforslag grundigere - med blik for de langsigtede konsekvenser 
for både miljø, tværkommunalt samarbejde og ikke mindst økonomi og indjentning i kommunen. 

Mvh  
Anders Pedersen 
Gransangervej 18 
5210 Odense NV 



Høringssvar  
 

Som direktør og ejer af håndværksvirksomheden Hartvigsen & Ko og robotudviklingsfirmaet KOBOTS er det 

med stor beklagelse, at jeg erfarer, at Svendborg kommune påtænker at afvikle et så vigtigt stykke 

infrastruktur som Tåsinge flyveplads.  

Flyvepladsen er bindeleddet og livsnerven mellem mange af de små øer i Syddanmark, og derudover er 

flyvepladsen vores sydfynske portal direkte til resten af Europa. I stedet for at afvikle burde man overveje 

det modsatte; at investere i og opgradere flyvepladsen.  

En lukning af flyvepladsen vil fjerne levebrødet fra de lokale virksomheder, der lever af flyvepladsen - her 

tænker jeg ikke mindst på Starling Air, hvis eksistens og levebrød er luftfart.  

Udover de arbejdspladser, der vil blive direkte berørt af en lukning af flyvepladsen, frygter jeg også 

konsekvenserne af de forringede betingelser for de øvrige virksomheder, der benytter flyvepladsen. 

For mit eget vedkommende er årsagen til min bosættelse på Tåsinge netop det helt særlige, at Tåsinge - 

som kun meget få andre steder i Danmark - har en international flyveplads med lys, så den kan beflyves 

døgnet rundt. Netop det, at flyvepladsen er toldklareret betyder, at man kan flyve direkte ind og ud af 

Danmark fra flyvepladsen, og det gør flyvepladsen til en portal til hele Europa.  

Mit nyeste selskab, KOBOTS, som udvikler robotter til hele Europa, forbliver ikke i Svendborg, hvis 

flyvepladsen lukkes. Personligt har jeg ca. 50 erhvervsrelaterede flyvninger fra Tåsinge hvert år.  

Inden for den næste måned skal jeg som minimum flyve fra Tåsinge Flyveplads:  

- til Norge for at se på et byggeprojekt, Hartvigsen og Ko er involveret i  

- til Nordjylland to gange med kunder 

- til Vilnius, Litauen, for at mødes med samarbejdspartnere til robotvirksomheden  

- til et møde i Hamburg med en anden dansk virksomhed. En tur til Hamborg tager ca. 30-40 

minutter fra Tåsinge i fly, mod ca. 4 timer i bil.  

Et forslag, som vil spare kommunen 540.000 kroner, er simpelthen hovedrystende og må bero på 

uvidenhed om, hvor meget det betyder for virksomheder som min at have en direkte dør i baghaven til 

resten af Europa. For mit eget vedkommende er det en væsentlig årsag til ikke at bosætte sig i Odense, 

hvor der ellers er mere gang i byggeriet, og de øvrige danske robotvirksomheder er samlet. 

Infrastruktur er noget man anlægger og udvikler, ikke noget man afvikler. Jeg vil derimod gerne stille forslag 

om, at man udvider lufthavnens aktiviteter, øger banen med 300 meter og får bane og forplads asfalteret. 

Der er så mange ting, som kunne udbygges og udvikles ud fra flyvepladsen. Her tænker jeg både på 

turismeindustrien, undervisning og uddannelse af piloter, ø-hop og taxi-flyvning mellem landsdelene, 

faldskærmsudspring, sportsflyvning osv. Med nærværende tilkendegivelse er man i mine øjne ved at sætte 

en fed streg under et Udkantsdanmark under afvikling.  

 

Med venlig hilsen  



Peter Hartvigsen 

Harvigsen & Ko ApS. - Svendborg 

  



1

Susanne Møller Hansen

Fra: Michael Lund <michaelsoel@hotmail.com>

Sendt: 21. april 2018 13:14

Til: Susanne Møller Hansen

Cc: Lars Skjødt Jensen

Emne: Støtteerklæring for bevarelse af Tåsinge Flyveplads

Kære Susanne Møller Hansen 

 

Jeg skriver da jeg mener, at området omkring Svendborg er en vigtig del af Danmark. 

 

Så vidt jeg forstår er den eneste årlige udgift til Flyvepladsen er enkelt årsløn….. 

Resten hviler i sig selv. 

 

Godt 3000 flyvninger om året er i mine øjne en stor aktivitet og et vigtigt aktiv for området. 

 

I budgettet som vedrører spareforslagene, står bl.a. følgende: 

Påvirkning af serviceniveau: 

En lukning af flyvepladsen vil påvirke brugerne.     

Hvis man tror at det kun er Brugerne af flyvepladsen der påvirkes, så fokuseres der snævert og uklogt. 

 

Hvis blot 5 procent af disse 3000 flyvninger om året har erhvervsmæssig sammenhæng med lokalområdet, (hvilket 

jeg tror er lavt sat), 

vil nedlæggelsen af flyvepladsen få en konsekvens som ikke er økonomisk hensigtsmæssig. 

 

Sydfyn/Tåsinge har været en del af lokalområdet i mange år og mange borgere har deres gang og er aktive omkring 

stedet. 

 

En nedlæggelse af flyvepladsen vil kræve en betragtelig økonomisk udskrivning til Entreprenør-udgifter og lign.   

 

Idet jeg henviser til ovenstående, vil jeg hermed udtrykke min udelte støtte til bevarelse af Tåsinge Flyveplads og jeg 

håber, at dette bliver genovervejet. 

 

Venlig hilsen 

Erhvervspilot 

Michael Nolsøe Lund 

 

 

Sendt fra Mail til Windows 10 

 



Emne: Høringssvar i forbindelse med fremsættelse af: "Besparelsesforslag i høring fra 
Teknik- og Erhvervsudvalget."

SVENDBORG KOMMUNE,
Miljø, Erhverv og TEKNIK,
RAMSHERRED 5,
5700 SVENDBORG. Svendborg d. 20-4-2018.

SVENDBORG KOMMUNE, Teknik- og Erhvervsudvalget, har d. 5-4-2018, i et 
”Reduktionsforslag drift”, for budget 2019, fremsat 3 forslag, til besparelser på området: 

Trafik- og infrastruktur:
Pkt. 2: SYDFYNS FLYVEPLADS. Nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge. 

Forslaget må forkastes eller i alle tilfælde udsættes, idet en gennemførelse heraf vil være 
til ubodelig skade, for hele det Sydfynske område! 
Forslaget findes aldeles uforeneligt med den lokale trafik- og infrastruktur, samt de investeringer, 
der er foretaget i EKST gennem næsten 50 år, siden indvielsen af flyvepladsen i 1969.

Adskillige virksomheder, flyveklubber, privatpersoner, m. fl., har i tillid til Svendborg Kommune,
som en seriøs samarbejdspartner, foretaget store investeringer, i uddannelser, bygninger & 
materiel, og har herved skabt arbejdspladser i Svendborg Kommune, både direkte og indirekte.
Der er i dag 10 hangarer & 22 fly stationeret, hvor sidstnævnte, danner basis for en autoriseret 
flytekniker, der i samarbejde med en større CAMO virksomhed, holder flyene luftdygtige! 

Starling Airport Service Aps, har kontrakt med Svendborg Kommune om drift,- og vedligeholdelse,
samt flyveledelse af flyvepladsen hvilket har medført, at der er en effektiv og professionel 
betjeningsmulighed 24/7, året rundt til/fra ind- og udland.
Med hovedkontor på Ærø flyveplads, er samarbejdet forbilledligt for beboere og virksomheder. 
Firmaet har gennem årene, investeret store beløb i hangarer, samt flytyper der egner sig til, 
at operere sikkert og effektivt fra den etablerede græsbane, der har en unik beliggenhed, både 
sikkerheds,- og miljømæssigt, og som er forsynet med lys, til brug for nat operationer, samt ved 
nedsat sigtbarhed. Flyvepladsen har desuden international status og benyttes derfor dag og nat.

I forbindelse med en global mangel på piloter, har den etablerede lokale flyveskole arbejdet 
seriøst på, at styrke sin position, og har derved haft en særdeles interessant fremtid stillet i 
udsigt. De ret store investeringer, der er nødvendige, for at opnå et flyvecertifikat, kan holdes på 
et fornuftigt økonomisk grundlag, ved at benytte en lokal flyveskole. Uddannelsen foretages på 
både 1 & 2 motorede fly, hvilket efterfølgende danner grundlag for en fremtid indenfor luftfarten.
Netop uddannelser har altid været en ”force” for Svendborg, og området er herved udvidet! 

Da der er etableret et velfungerende tankningsanlæg, på EKST, kan flyene tankes døgnet 
rundt, hvilket er meget benyttet og af væsentlig betydning for sikkerheden indenfor luftfarten.
Politi, forsvar, miljøstyrelsen, indenrigsministeriet, kommuner & universiteter m. fl., benytter 
flyvepladsen, ligesom redningshelikoptere og lægehelikoptere servicerer hele det sydfynske 
område, på en hurtig, professionel, sikker, og effektiv måde.
Der er desuden etableret en DMI vejrobservationspost, hvilket ligeledes har væsentlig betydning.

Erhvervsliv og uddannelser må have en særdeles høj prioritet, når politikere skal træffe 
beslutninger. Adskillige private, virksomheder m.fl., har et øget behov for transport med fly!
En flyveplads er et fortræffeligt aktiv for en kommune i en moderne tidsalder, og på Sydfyn må vi 
ikke gå tilbage, og foretage fejlagtige dispositioner på kortsigtet vis. Svendborg skal fremad!

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge vil være et større og større aktiv for hele Sydfyn, baseret på et 
beskedent niveau, sammenlignet med driftsudgifterne for andre flyvepladser i landet.
Det må absolut være målet, at vedligeholde og forbedre den Sydfynske Infrastruktur, hvilket er 
en af vore politikeres fornemste opgaver!

Turist,- og erhvervslivet må sættes i fokus, og alle gode kræfter må nu samles, for at fremhæve 
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Svendborg på alle måder, til lands, til vands og i luften!
For en erhvervsvirksomhed er det af afgørende betydning, at infrastrukturen er i top, og vi har, 
om nogen, brug for nyetablerede virksomheder i Svendborg, ligesom det er af største betydning, 
at kunne fastholde de eksisterende!

Som pilot, er man forpligtet til, forud for enhver flyvning, at sætte sig nøje ind i alle tilgængelige 
oplysninger, samt at planlægge en alternativ udførelse af flyvningen, dersom der måtte opstå 
uforudsete forhold undervejs!
Som ansvarlig politisk beslutningstager, er det enkelte udvalgsmedlem forpligtet til forud, at sætte 
sig grundigt ind i alle de enkelte punkter, der skal tages stilling til og stemmes om!
Her kan hjemmesiderne: www.sydfynsflyveplads.dk og www.starling.dk være af væsentlig 
informativ betydning, så man virkelig ved, hvad Sydfyns Flyveplads Tåsinge står for og betyder!

Vi må derfor kraftigt opfordre vore folkevalgte og ansvarlige politikere til, at foretage grundige og 
seriøse overvejelser og undersøgelser på alle fronter, før der træffes beslutninger af denne art!

En lukning af flyvepladsen, vil være et utænkeligt tilbageskridt, for hele det Sydfynske område!

Planerne må forkastes og i alle tilfælde udsættes, indtil der er foretaget en grundig og seriøs 
drøftelse, der kan danne baggrund, for den fortsatte drift af Sydfyns Flyveplads, både for politikere, 
såvel som for alle de involverede brugere af flyvepladsen.

Undertegnede deltager gerne i seriøse drøftelser herom, så vi kan sikre fremtiden for EKST. 

Bevar Sydfyns Flyveplads!

Med venlig hilsen

Preben HenningJensen
Valmuevej 7, 5700 Svendborg.
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Susanne Møller Hansen

Fra: Andreas Christensen <AC@horten.dk>

Sendt: 19. april 2018 09:50

Til: Susanne Møller Hansen

Cc: Lars Skjødt Jensen

Emne: Tåsinge Flyveplads

  

Jeg forstår, at Tåsinge Flyveplads overvejes nedlagt, hvilket jeg synes er en skam og vil være et skridt i den forkerte 

retning for Svendborgs udvikling. 

  

Jeg er advokat bosiddende i København, men med familie- og forretningsmæssige rødder i Svendborg. Ligeledes har 

jeg ofte i Svendborg og omegn. Jeg benytter derfor regelmæssigt Tåsinge Flyveplads – både i forretningsmæssige og 

i private sammenhænge. 

  

Flyvepladsen gør, at det er let at deltage i møder i Svendborg på kort tid. Blot sidste år afholdt jeg både kunde-, 

medarbejder og bestyrelsesarrangementer i Svendborg, hvor flyvningen var en del af oplevelsen. En afskaffelse af 

flyvepladsen vil betyde, at jeg skal bruge væsentlig mere tid på at kommer til Svendborg. Ligeledes vil det betyde, at 

jeg – og formentlig også andre – vil overveje at flytte møder væk fra Svendborg og i stedet afholde dem steder med 

lettere tilgængelighed – fx Odense – hvilket jo vil være et tab for Svendborg. 

  

Jeg foreslår derfor, at man forbedrer flyvepladsen, således at den bliver endnu mere attraktiv for piloter, og så 

Svendborg fortsat kan blomstre og udvikle sig også på dette punkt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Andreas Christensen 

Partner, advokat (H) 

T +45 3334 4226  |M +45 5234 4226 |vCard |Læs profil 

 

___ 

 

Horten Advokatpartnerselskab | Philip Heymans Allé 7 | DK-2900 Hellerup, København

T +45 3334 4000 | F +45 3334 4001 | CVR 33775229 | horten.dk 

Please note that information contained in this e-mail and any attachments is intended for the use of the addressee only and is  

confidential and may contain legally privileged information. If received in error, please delete it from your system and notify us by  

phone. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without our prior permission is strictly prohibited. 
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Susanne Møller Hansen

Fra: base873@gmail.com på vegne af Rasmus Winther-Pedersen 

<rasmus@basejumper.dk>

Sendt: 18. april 2018 14:46

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Indsigelse mod lukning af Tåsinge flyveplads

Til Svendborg Kommune, 

  

Det er kommet mig for øre at Tåsinge flyveplads er lukningstruet pga. besparelser i Svendborg Kommune. 
Som privat pilot har jeg besøgt denne plads mange gange og er derfor utrolig ked af denne beslutning og 
ønsker derfor, hvis muligt, at gøre en indsigelse imod. Lad mig endelig høre om I har brug for flere 
oplysninger i den forbindelse.  

  

Mvh  

Rasmus Winther-Pedersen 

Holmevej 71 

2860 Søborg 

Tlf: 29724337 / email: rasmus@basejumper.dk 



Til Svendborg Kommune 

 

Høringssvar vedr. nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads, Tåsinge. 

En udgift på kr. 540.000,- forekommer at være et beskedent beløb. for at kunne tilbyde såvel 
erhverv som private en Schengen flyveplads. Det sender også et signal til omverdenen om at vi 
ikke er placeret helt i ”udkanten”. 

Jeg har gennem de seneste 30 år drevet virksomhed med base på Sydfyns Flyveplads og skatte -
indtægterne fra min husstand har nok dækket ca. halvdelen af af det kommunale tilskud i mange 
af årene. 

Såvel min forretning som Starling Air og Aviation Support er afhængige af en flyveplads og vil 
forsvinde, hvis besparelsen gennemføres. 

Der er også gennem de seneste år kommet tilflyttere  (skatteydere) til området, hvor flyvepladsen 
var en medvirkende årsag til at de bosatte sig her. 

Der er investeret en del i pladsen gennem de senere år – drejning og forlængelse af bane, 
installation af  landingslys m.m., som led i en langsigtet plan, der skulle ende med asfaltering af 
pladsen.  Det vil jo være spildt, hvis man nedlægger pladsen. 

I mine øjne er en flyveplads et stykke infrastruktur i lighed med veje, parkeringspladser og havne. 

Det er svært at prissætte værdien og rentabiliteten af faciliteterne, men de er nødvendige for 
samfundets drift og udvikling. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Weber   Dongshøjrup d. 17.04.2018 



Djursland den 17. april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Til hvem det måtte vedkomme 

Undertegnede ønsker med denne mail at protestere mod lukning af Sydfyn/Taasinge Flyveplads i 

forbindelse med opnåelse af en ønsket besparelse. 

Jeg har selv anvendt pladsen, både som kunde hos Starling Air og som turist i Svendborg, og den er et 

yndet sommerudflugtsmål. 

Det vil være overordentligt kortsigtet politik at lukke en velfungerende flyveplads, blot for at opnå en så 

beskeden besparelse. En flyveplads er en del af landets infrastruktur, og ingen kommunalbestyrelse ville 

frivilligt fjerne en eksisterende omfartsvej eller tilsvarende, uanset trafikmængden på den, blot for at 

opnå en besparelse. 

Med en flyveplads er problematikken endnu mere udtalt, at den stund at det ualmindeligt svært – 

grænsende til umuligt – at nyetablere en flyveplads i dagens Danmark, hvis man ønsker at omgøre en 

forkert beslutning. Som kommunalt ansat miljøsagsbehandler med særlig viden om støjforhold fra 

motorsportsbaner, skydebaner og flyvepladser er jeg vidende om, at anlæggelsen af en ny flyveplads vil 

afstedkomme så massive klager fra omkringboende, at det i praksis er umuligt. Det gælder derfor om at 

værne ekstra meget om de eksisterende flyvepladser i Danmark. Hvis først de er væk, så kommer de ikke 

igen. Den nu nedlagte Nakskov Flyveplads er et godt eksempel. Ligeså med Skovlunde Flyveplads. 

Hvis man ønsker at bevare livet på de danske øer og mindske affolkningen, så er det svært kortsigtet 

politik at invalidere infrastrukturen og i samme forbindelse oven i købet fratage en succesfuld lokal 

virksomhed eksistensgrundlaget. Uden flyvepladsen må Starling Air formentlig lukke. Hvilken 

kommunalbestyrelse ville nedlægge en vej, hvor én af kommunens virksomheder lå for enden? 

Med håb om at kommunalbestyrelsen forkaster beslutningen om at lukke Sydfyn/Taasinge Flyveplads. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Kristian Petersen 

Svendborg Kommune 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Sendt på mail til: 
susanne.moller.hansen@svendborg.dk 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Rune Balle <redaktion@flyv.dk>

Sendt: 17. april 2018 06:13

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Høringssvar vedr. Sydfyn Tåsinge Flyveplads

Kære Susanne Møller Hansen 
 
Jeg er redaktør af magasinet FLYV, der har eksisteret siden 1928, og jeg sender heved mit høringssvar ift. 
mulig lukning af Sydfyn Tåsinge Flyveplads. 
 
Vedhæftet er min “Leder” i det FLYV der udkommer søndag den 23. april. 
 
Jeg håber mit og mange andres engagement i sagen kan føre til, at flyvepladsen ikke lukkes. 
 
Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg ud over at udgive FLYV også driver Samsø Flyveplads for Samsø Kommune, 
og at jeg har gjort det siden 2004. 
 
Er I interesserede i at høre hvordan det fungerer, at I velkomne til at kontakte mig. 
 
De venligste hilsener 
 
Rune Balle 
Redaktør, FLYV. / Flyvepladschef Samsø Flyeplads 
 
Landevejen 48 
8305 Samsø 
 
Mob.: 4016 4044 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Marstal Fjernvarme <info@solarmarstal.dk>

Sendt: 16. april 2018 10:58

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Hørringssvar på besparelser

Marstal Fjernvarme vil gerne komme med en indsigelse vedrørende de planlagte besparelser på Tåsinge flyveplads. 

Vi får fløjet haste reservedele 5-10 gange om året fra Tåsinge flyveplads til Ærø. Udover det benytter vi ruten 

Tåsinge-Ærø 10-20 gange om året til at få fløjet servicefolk over, da det med de danske timepriser, er meget billigere 

end at de skal sidde og trille tommelfingre på færgen. Vi er fuldt ud klar over at Svendborg kommune står over for 

nogle vanskelige økonomiske udfordringer men vi beder om at man går knap så drastisk til værks som at 

skære/fjerne tilskuddet til Tåsinge flyveplads. 

 

Med venlig hilsen 

Lasse Kjærgaard Larsen 

 
Marstal Fjernvarme 

Jagtvej 2 

DK-5960 Marstal 

www.solarmarstal.dk 

Tlf.: +45 6253 1564 

Mobil: +45 4024 5064 

 



Svendborg d. 14. april 2018 
 
 

Indsigelse mod Nedlægning af Sydfyns Flyveplads 

Hermed fremsendes indsigelse mod nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge på vegne af Fyns UL-

Flyveklub, CVR-nr. 36161930 af formand for klubben Leif Mølmand Petersen. 

Fyns UL-Flyveklub har pt. 50 medlemmer og har valgt at have base på Sydfyns Flyveplads med klubhus, hvor 

vi holder møder, kurser og seminarer for piloter, ligeledes har vi et klubfly stationeret på pladsen som 

anvendes til uddannelse af nye piloter og efterfølgende til fritidsflyvning for de medlemmer, der ikke selv 

ønsker eget fly. Vores nuværende klubhus blev opført i 2008 med tilskud fra Lokale og anlægsfonden samt 

et tilsvarende tilskud fra Svendborg Kommune og en masse frivillig arbejdskraft, og vi er meget glade for 

huset. 

Flere af vores medlemmer har investeret i at bygge hangarer på pladsen, hvori der for tiden står 8 fly som 

alle ejes af flere af vores medlemmer. Derfor vil det være ikke mindre end en katastrofe for brugere og 

fly/hangar ejere, hvis pladsen nedlægges, ikke mindst fordi der ikke findes andre steder, vi umiddelbart kan 

flytte til. Pladsen har eksisteret i mere end 50 år, og derfor kan ingen, der har deres gang på pladsen, forstå 

at kommunen vil skille sig af med et unikt aktiv, som flyvepladsen er for Sydfyn. Hvis pladsen med sine miljø 

og sikkerheds godkendelser først er væk, vil vi aldrig få en sådan igen. Det vil også signalere afvikling frem 

for udvikling for det Sydfynske område til de mange gæster, som pladsen trods alt har fra både ind og 

udland. 

Mange flyvepladser i Danmark drives uden betjening så hvis det i yderste konsekvens er valget mellem at 

nedlægge pladsen eller at den kan fortsætte som ubetjent flyveplads, ville en ubetjent plads være en 

acceptabel løsning for vores klub. Dette praktiseres på mange andre mindre pladser her i landet, som er 

sammenlignelige med Flyvepladsen på Tåsinge, til eksempel kan nævnes pladser som Tønder og Padborg, 

og ligeledes Haderslev, som dog blev overdraget til brugerne for kr. 1,00. Men på grund af at der er 

erhvervsmæssig aktivitet og en del udenrigs flyvninger på Sydfyns flyveplads, vil det være til gene for 

mange, hvis betjeningen og dermed den internationale status sløjfes. Men den ønskede besparelse vil 

således kunne opnås uden at pladsen nedlægges. 

Vores gode venner i Svendborg Flyveklub vil blive ramt på samme måde som vi bliver, Starling Air behøver 

jeg ikke at beskrive, da pressen har gjort opmærksom på deres fremtidige kvaler, hvorimod pressen 

sjældent omtaler klubberne, der holder til på flyvepladsen. 

Fyns UL-Flyveklub håber at politikerne i Svendborg kommune lytter til den bekymring, som forslaget har 

givet i vores klub og hos de mange brugere på Sydfyns flyveplads, som en lukning vil få store konsekvenser 

for. Jeg er selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger såfremt der er behov for det. Jeg kan 

kontaktes på tlf. 20293890 eller Mail leifmoelmand@hotmail.com  

På vegne af Fyns UL-Flyveklub, Leif Mølmand Petersen 

  

mailto:leifmoelmand@hotmail.com


Høringssvar vedr. reduktionsforslag drift, budget 2019. Teknik og erhvervsudvalget, Svendborg 

Kommune. 

 

Høringssvaret vedrører forslaget om en reduktion i tilskuddet til Havørred Fyn på 50 procent i 

2020 og 100 procent i 2021: 

 

Havørred Fyn er et tværkommunalt samarbejde, som varetager opgaver i forbindelse med 

vandsløbsrestaurering, opdræt og udsætning af havørreder, samt markedsføring af Fyn som 

lystfiskerdestination. En evaluering fra 2013 viser, at Havørred Fyn har bidraget til en årlig 

omsætning på 55-58 millioner, 55.000 overnatninger fra lystfiskerturister, samt skabelsen af 38 

fuldtidsstillinger (årsværk). (Se http://seatrout.dk/wp-

content/uploads/sites/2/2015/06/Profilbrochure_DK.pdf). Heri er ikke medregnet den 

omsætning, som lokale og danske lystfiskerturister genererer gennem deres fritidsaktivitet. På 

samme måde vil det næppe vil være urimeligt, at antage, at den samlede gevinst ved 

havørredprojektet er er vokset betragteligt siden 2013.  

 

Udover at havørredfiskeri har en stor rekreativ betydning for mange mennesker, er der således 

også tale om en god forretning. Der er tale om en forretning, som er funderet i et stort netværk af 

aktører i både det private erhvervsliv, i sportsfiskerforeninger, blandt lodsejere og i foreninger af 

frivillige. Vandpleje Fyn rekrutterer mange af disse frivillige og samarbejder med bl.a. foreningerne 

og Fyns Laksefisk om elfiskeri af moderfisk til opdræt og vandløbsrestaureringer. Der er tale om et 

omfattende stykke arbejde, som udføres gratis. Dette frivillige engagement er alene begrundet i 

den omstændighed, at det giver menings, dvs. det understøtter 25 års arbejde om at gøre Fyn til 

et af de bedste steder i verden at fiske havørred. Og det er præcis den status, Fyn har opnået. 

 

Havørred Fyn-projektet har demonstreret effekten af at tænke i helhedsorienterede løsninger, 

dvs. et samtidigt fokus rettet mod en forbedring af havørredens levesteder, dens gydemuligheder 

og udsætning af ørredyngel. Projektet har bevist, at det både er muligt at tænke i økonomi, miljø 

og bæredygtighed samtidigt. Projektet har opnået så overbevisende resultater, at sjællænderne 

søsætter det storstilede projekt, ”Fishing Zealand” www.fishingzealand.dk), som på alle tænkelige 

måder er inspireret af og tager afsæt i Havørred Fyns infrastruktur.  

 

Hvis Svendborg Kommune trækker sig fra Havørred Fyn, er det sandsynligt, at de andre kommuner 

vil gøre det samme. Projektet bygger på et solidarisk, tværkommunalt engagement, som ikke tåler, 

at enkeltaktører melder sig ud. Projektet vil opløses, og 25 års hårdt arbejde om at udvikle verdens 

bedste havørredfiskeri vil være spildt. Uden vandløbsarbejdet og årlige udsætninger af 600.000 

ørreder, vil der ikke længere være noget at fange på kysterne og i åerne. Det vil betyde en 

voldsom tilbagegang i antallet af både danske og udenlandske lystfiskere, hvilket igen medfører et 

betragteligt tab for de efterhånden mange grene af erhvervslivet, som ernærer sig ved 

lystfiskerturisme. Og kommunerne går glip af skatteindtægter i det henseende. Samtidig vil det 

være tvivlsomt om foreningerne og frivillige fortsat kan se meningen med at udføre gratis 

vandløbsarbejde for kommunerne. Endelig vil grundlaget for opdræt af ørreder på Fyns Laksefisk 

være væk, hvilket naturligt medfører en lukning af virksomheden.  

 



Skulle det mod min prognose lykkes for Svendborg Kommune at trække sig, uden at Havørred Fyn- 

projektet opløses, forholder det sig naturligvis således at udsætninger af ørred vil ophøre. Man 

skal i den forbindelse ikke regne med, at ørreder fra udsætninger i andre kommuner, vil kunne 

fanges i Svendborgområdet. Ørrederne udsættes i vandløb, hvor de registrerer ferskvandets 

særlige kvaliteter (”duft”). Efter det såkaldte ”homing-princip”, vil de  udsatte ørreder holde sig på 

kyststrækninger inden for få kilometer af vandløbet, hvor de igen vandrer op i gydesæsonen (se 

fiskepleje.dk). I modsætning til andre dele af Fyn, vil det således være overordentligt svært for 

lystfiskere at fange havørreder i Svendborgområdet. Og det vil være svært at gøre Svendborg 

attraktivt for et bestemt segment af turister og tilflyttere.  

 

På baggrund af ovenstående, vil jeg opfatte spareforslaget vedr. Havørred Fyn som et kortsigtet og 

økonomisk uholdbart tiltag. Det burde stå klart, at de kr. 500.000 som Svendborg Kommune årligt 

yder i tilskud, står i skærende kontrast til den indtjening, indtjeningsmuligheder og muligheder for 

frivilligt arbejde, som et fortsat engagement medfører. Faktisk er det min personlige mening, at 

Havørred Fyn faktisk burde få tilført flere midler, idet potentialet i fynsk lysterfiskerturisme slet 

ikke er udnyttet fuldt ud. Der er som allerede antydet en øget opmærksomhed rettet mod 

potentialet i lystfiskerturisme, hvilket f.eks. har medført, at regeringen i forbindelse med finanslov 

2018 har afsat 8 millioner om året gennem 4 år til etableringen af et formidlingscenter i 

Helnæsområdet.  

 

Set i lyset af det aktuelle klima og muligheder omkring lystfiskerturisme, er det åbenlyst, at 

Svendborg Kommune ikke skal trække sig fra Havørred Fyn, men i stedet sørge for at understøtte 

det bedst muligt.  

 

Mvh Ulrik Jeppesen 

Markhaven 44, 5320 Agedrup. 

Tlf 40193747. 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Per Smidt <psmidt1@gmail.com>

Sendt: 15. april 2018 10:45

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Havørredfyn

Hej kære Svendborg politikker. 
En udtrædelse af havørredfyn vil kunne få alvorlige konsekvenser for den blomstrende lystfisker turisme 
som vi har oplevet gennem de sidste 25 år ved at resture vandløb og ved udsætninger af havørred smolt. 
Havørred Fyn er afhængig af et sammenarbejde på tværs af kommunerne og en udmeldelse vil potentielt 
kunne stoppe projektet som endnu ikke har nået sit fulde potentiale. 
En beregning fra 2013 viser at turismen alene baseret på udlandske lystfisker turister giver Fyn en samlet 
fortjeneste på 55 millioner, beløbet er i dag større end for 5 år siden. Så et exit af dette sammenarbejde vil 
ikke alene kunne fjerne 38 fuldtidsjob som det har skabt, men også få turisme pengene til at finde andre 
destinationer og lægge sine kræfter. 
Så med en håb fra min side om i fortsat bliver i et succes projekt med en overskudsdeling fordelt imellem 
kommunerne ønskes i en god sommer. 
 
Mvh. Per Smidt  
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Susanne Møller Hansen

Fra: John F. Tretow-Loof <tretowloof@icloud.com>

Sendt: 12. april 2018 13:10

Til: Susanne Møller Hansen

Cc: solmer@webspeed.dk; leifmoelmand@hotmail.com

Emne: Høring Tåsinge flyveplads

Hej Susanne 
 
Mit navn er John F. Tretow-Loof, og er 
som flyejer bruger af Tåsinge flyveplads. 
Jeg blev noget berørt, da jeg erfarede, at man påtænker at nedlægge pladsen for at spare 540,000kr 
om året. 
Der er for mig uforståligt, da der foregår et rigt foreningsliv med medlemmer fra hele Fyn, samt privat 
og kommerciel flyvning på pladsen. Alle disse aktiviteter tiltrækker folk fra nær og fjern, og Tåsinge 
flyveplads huser også det eneste certificerede uddannelssted for VFR/IFR flyvning på Fyn. 
Jeg skulle mene, at dette alene retfærdiggør en beståen af Sydfyns flyveplads.  
Addskillige af pladsens komercielle brugere har desuden bosat sig i området i tillid til, at kunne 
anvende pladsen som base til at nå ud til deres udlandske kunder. 
 
Med venlig hilsen 
 
John F. Tretow-Loof 
 
Sendt fra min iPhone 
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Susanne Møller Hansen

Fra: Carl-Erik Olsen <kz7ceo@gmail.com>

Sendt: 12. april 2018 12:17

Til: Susanne Møller Hansen

Emne: Høringssvar vedrørende nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads

 

Til Svendborg Kommune 
D. 12. april 2018 
 
Høringssvar vedr. Nedlæggelse af Sydfyns Flyveplads på Tåsinge.  
 
Afsender: 
Ejere af Hangar nr. 7 på Sydfyns Flyveplads 
Aase og Carl-Erik Olsen 
 
Status: 
Min kone og jeg flyttede i november 2017 til Svendborg Kommune efter flere år i udlandet. Vores fly gjorde det samme. Valget 
af Svendborg som vores nye hjemsted skyldes blandt andet den skønne natur med Svendborg Sund, flyvepladsen på Tåsinge og 
Svendborgs attraktive indkøbsmuligheder. Vi købte hus i Vindeby og en hangar på flyvepladsen til vores veteranfly, en KZ VII 
fra 1947. Flyet er et af ca. 20 flyvende eksemplarer tilbage i verden. Flyets hoveddele er bygget af stålrør og træ, beklædt med 
lærred, og det skal være i hangar for at blive bevaret for eftertiden. Af samme årsag har vi lige brugt en ikke ubetydelig sum for at 
sikre os vores egen hangar. 
 
Konsekvens for os ved en nedlæggelse af flyvepladsen på Tåsinge: Tab af vores hangarinvestering. Dernæst må vi beslutte os 
for enten at foretage et salg af flyet eller fraflytte Sydfyn for at finde et nyt hjem til os selv og flyet. (Vi har ejet veteranflyet i 20 
år og det blev atter flyvedygtigt i august 2016 efter adskillige års gennemgribende restaurering. Flyet fremstår i dag som nyt med 
ny motor, el-system, kommunikation og instrumenter). 
 
En mulig fremtid for en levende flyveplads på Tåsinge: 
Som nye tilflyttere var det vores ønske og forventning at yde en indsats for flyveklubben og flyvepladsen ved at tage kontakt til 
andre gode flyvevenner med veteranfly, både i ind- og udland. Det er let at anbefale Svendborg, det maritime, den pragtfulde 
natur omkring Valdemar Slot og Troense samt flyvepladsen. 
 
Sydfyns Flyveplads kunne blive en attraktiv flyvedestination for mange. Det er også et godt sted for flyrelaterede arrangementer, 
hvor nysgerrige og flyveinteresserede kunne komme tæt på flyene, opleve rundflyvninger over Svendborg Sund og Tåsinge. Uden 
en flyveplads kan man ikke levere  flyveoplevelser, skabe en interesse for flyvning og muligvis en pilotuddannelse. Som bekendt 
er erhvervspiloter blevet en global mangelvare, og en karriere eller blot et ønske om eget pilotcertifikat starter med flyvning i en 
lille enmotoret maskine.   
 
Afsluttende kommentar: 
Sydfyns Flyveplads er en del af Sydfyns og Svendborg Kommunes trafikale infrastruktur. Det er endog en Schengen-plads, der 
betyder, at man må flyve direkte til udlandet. 
 
Hvis Svendborg Kommune har et stærkt behov for en budgetbesparelse, kan man ikke bare foreslå, at flyvepladsen kan 
nedlægges!  
Det var mere fremtidssikret, at undersøge andre økonomiske modeller omkring flyvepladsen - med 
udgangspunkt i dens bevarelse.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Aase og Carl-Erik Olsen 
Bellisvej 27 
5700 Svendborg 
 
Til orientering vedlagt et billede af vores KZ VII fremstillet i 1947 af Kramme & Zeuthen, Skandinavisk Aero Industri A/S. 
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