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Side 2 

1  Indledning: En stærk outdoor destination 

Svendborgs styrkeposition er de stedbundne oplevelser, hvor naturen, Det Sydfynske 
Øhav og byens maritime identitet er værd at fremhæve. Kulturarven vidner om en 
by, der historisk har været drevet af handel og søfart. Alle dage har Øhavet og 

vandet været grundstenen for arbejdspladser, rekreation, inspiration og dermed en 
vigtig del af byens DNA. 

Svendborg Havn er kendt for skibsværfter, rederier og store fabrikker. Havnen har 

gennem generationer været byens bankende hjerte og store arbejdsplads, hvor et 
rigt og broget liv dagligt udfoldede sig. I dag er havnen under transformation. 
Industrien er stadig en del af havnen puls, men de bygninger, der tidligere husede 

værftet, er nu klar til at rumme nye funktioner og nyt liv.  

Havnen og Frederiksøs udvikling ligger svendborgensere på sinde. Det er helt 
naturligt, da Svendborgs identitet og fælles fortællinger alle trækker på referencer til 

det maritime liv og havnen. Borgerne kærer sig om havnens udvikling og ønsker frem 
for alt en havn, der atter summer af et mangfoldigt liv på vandet og havnekanten. 
Den maritime fortælling med lystsejlere, vandaktiviteter, bådebyggere og 

færgetrafikken er et centralt element i den udvikling. 

Visionen er, at havnen skal være et af Svendborgs kraftcentre og omdrejningspunkt 
for at skabe vækst i Svendborg. SIMAC, Fremtidsfabrikken, havneparken og 

lystbådshavnen med flere skal i de kommende år være med til at skabe et 
spændende og varieret havnerum, der styrker livet og udviklingen på havnen.  
Frederiksø skal samtidig udvikles, så den understøtter udviklingen af det øvrige 

Svendborg.  

På baggrund af det gennemførte feasibility studie vurderer vi, at udviklingen af 
Frederiksø i høj grad bør tage afsæt i Svendborgs maritime styrkeposition. Naturen, 

vandet, den maritime kulturarv, sundhed og oplevelsesrelaterede erhverv er alle 
kvaliteter, der kan bidrage til at skabe vækst og liv på Frederiksø. Svendborg og 
Øhavet har potentiale til at udvikle sig til en stærk outdoor destination, hvis der 

sættes strategisk fokus på udvikling af outdoor turismen og erhvervet.  

Med Frederiksø Outdoor Center fortælles de maritime historier og brugen af vandet 
videre gennem outdoor oplevelser, der tiltrækker turister og nye borgere og hermed 

skaber arbejdspladser og vækst.  

I det følgende udfolder vi konceptet for Frederiksø Outdoor Center. Dernæst 

opsummerer vi vores analyse af marked, aktører og potentialer samt beskriver 
økonomi, organisering og udviklingsstrategi for Frederiksø Outdoor Center.  

 

God læselyst! 
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2  Konklusion: Et fyrtårn for Svendborgs DNA 

Det er nærheden til vandet og Øhavets unikke natur, der er Svendborgs største 
styrke. Det skal synliggøres og vises frem. Ikke kun for tilrejsende turister, men også 
for borgerne, store som små. Med Frederiksø Outdoor Center er det ambitionen at 

skabe et fyrtårn for Svendborgs DNA, der viser vejen for fremtidens Frederiksø.  

Den grundlæggende ide med Frederiksø Outdoor Center er at etablere et fysisk 
samlingssted for outdoor aktører på tværs af erhverv, turisme- og 

erhvervsudviklingsorganisationer, placeret på Frederiksø. Outdoor centeret bidrager 
til at bevare Frederiksø som aktivt erhvervsområde, og trækker besøgende til den 
gamle værftsø. Her vil man opleve specialbutikker, mindre maritime service- og 

produktionsvirksomheder, oplevelsesudbydere samt turist- og 
udviklingsorganisationer side om side.  

Frederiksø Outdoor Center bliver det første af sin art herhjemme. Det vil være en 

dynamo for den fortsatte udvikling af Øhavet som attraktivt turistdestination, og 
udbygge Svendborg og Øhavets position som Danmarks fremmeste sted for outdoor 
kvalitetsoplevelser til vands og i land. Frederiksø Outdoor Center vil understøtte 

erhvervet, hvor effekten vil være en markant styrkelse af erhvervsaktørernes 
forretningsmuligheder. På samme måde vil et outdoor center være til gavn for byens 
borgere og understøtte kommunens vision om ’Et godt liv for alle borgere. 

Svendborg – det naturlige valg for bosætning’.  

Svendborg Kommune skal derfor turde at satse. Der skal udarbejdes en outdoor 

strategi, der understøtter konceptet og samtidig positionerer Svendborg som en af 
landets fremmeste outdoor kommuner. Svendborg Kommunen har i de nuværende 
strategier allerede fokus på sundhed, motion, det gode liv og de maritime ressourcer. 

En tydelig og gennemgående outdoor strategi, der også fokuserer på børn, unge og 
sundhed, vil binde de øvrige strategier sammen og skabe en rød tråd på tværs af 
forvaltninger og indsatser. Her er Frederiksø Outdoor Center motoren, som får 

strategien til at lykkes, og som sikre sammenhæng og samskabelse på tværs af 
erhverv, turistorganisationer og kommunen. 

Realiseringen af Outdoor Centeret kommer til at tage tid. Men det er nu, det skal 

sættes i gang. Svendborg Kommune skal eksperimenteres med forskellige 
prøvehandlinger og der skal etableres midlertidige faciliteter og aktiviteter på 
Frederiksø. Der nedsættes en udviklingsenhed, som har til opgave at gennemføre en 

målrettet indsats i forhold til at skabe netværk mellem aktørerne, og modne 
erhvervet gennem kompetenceudvikling. 

Frederiksø Outdoor Center etableres i den nuværende fabrikshal, der ligger op ad 

rundbuehallerne. Bygningen renoveres og indrettes med nye faciliteter og funktioner, 
hvilket giver en estimeret anlægssum på 27-40 mio. DKK ekskl. moms. Driften er 
baseret på lejeindtægter fra udlejning af butiks-, kontor- og lagerarealer og hviler i 

sig selv.  
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3  Koncept: Frederiksø Outdoor Center 

Svendborg Kommune har, sammen med de tre øvrige kommuner i Øhavet, de 
seneste år arbejdet målrettet på at udvikle en attraktiv outdoor destination til glæde 
for lokale borgere og turister.  

Der er skabt et momentum, men der er behov for at styrke indsatsen yderligere, hvis 
den på sigt skal omsættes til lokaløkonomisk vækst og styrket bosætning.1 

Svendborgs absolut største styrke, set i et nationalt og internationalt perspektiv, er 

Øhavets mangfoldighed og kombination af oplevelsesmuligheder både på vand og i 
land. Vi ser derfor et stort potentiale i etableringen af et kraftcenter med ambitionen 
om at blive det førende sted inden for outdoor erhverv og turisme i Danmark, 

placeret centralt i Svendborg Havn.  

 

Udviklingen af Frederiksø Outdoor Center sker i tre udviklingstrin: Igangsætning, 
modning og etablering (hvert trin er udfoldet nærmere i kapitel 6: 

Udviklingsstrategi). I det følgende beskriver vi det fuldt udfoldede koncept for 
Frederiksø Outdoor Center med fokus på den bærende idé, værditilbud for borgere 
og turister, centrale aktører samt indhold i form af aktiviteter, faciliteter og mulig 

beliggenhed.  

3.1 Den bærende idé: Centeret som samlende kraft 

Frederiksø Outdoor Center skal være den samlende kraft for alle outdoor relaterede 

aktiviteter i Svendborg og Øhavet. Den bærende idé bag outdoor centret er 
følgende:  

Ved at skabe et fysisk sted, der samler både kommercielle og offentlige aktører, 

understøtter man intern videndeling, koordinering og opbygning af relationer på 

                                                   
1 Svendborg Kommune: Bosætningsstrategi (2013). 

Frederiksø Outdoor Center samler byens aktører inden for outdoor erhverv og 
turisme under et fælles tag. Her bor virksomheder der sælger udstyr, grej, 

turpakker og kurser samt mindre produktionserhverv, der servicerer lystsejlere og 
motorbåde side om side med organisationer som eksempelvis SvendborgEvent 
og Naturturisme I/S. I fællesskab skaber de fundamentet for en stærk outdoor 

destination til glæde for borgere og turister.  

Begrebet outdoor refererer til aktiviteter i det fri. Det kan både være på land og 

på vand. I Danmark anvender vi ofte begrebet friluftsliv om aktiviteter i det fri, 
men som regel omfatter det ikke turismerelaterede oplevelser. Vi anvender her 
outdoor, som en fælles betegnelse for friluftsliv og kommercielle tilbud i 

naturen.  Ved outdoor erhvervet forstår vi de erhverv, der med afsæt i naturen 
skaber kommercielle produkter, services eller oplevelser. 

Figur 1:  Hvad er outdoor? 
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tværs, hvilket ikke sker i dag. Dertil bliver det fysiske sted en naturlig 

referenceramme og selve indbegrebet og symbolet på Svendborg Kommunes 
outdoor satsning2.  

Figur 3.2: Udbytte for aktører, borgere og turister  

Konceptet skal understøttes af en langsigtet strategisk indsats for at gøre Svendborg 
og Øhavet til Danmarks førende outdoor destination. Outdoor aktiviteter - i og på 

vandet og til lands - skal i endnu højere grad være en naturlig og integreret del af at 
bo i og omkring Svendborg. Det skal derudover være let og attraktivt for turister at 
bruge Svendborg som afsæt for oplevelser i Øhavet.  

Den strategiske overbygning giver en fælles forståelse om retning og mål aktørerne 
imellem, og er en forudsætning for at udvikle et stærkt fysisk miljø. De strategiske og 
fysiske elementer spiller dermed tæt sammen og er afhængige af hinanden.  

3.2 Værditilbud: Specialviden om Øhavets muligheder  

Værditilbuddet over for borgere såvel som turister er, at Frederiksø Outdoor Center 

samler dyb specialviden inden for specifikke nicheområder som sejlads, havkajak, 
dykning, mountainbike og fiskeri. 

Stedets specialviden refererer ikke kun til det udstyr, eller de oplevelser, som den 

enkelte virksomhed udbyder. Det er kombinationen af viden om produkterne, 
hvordan de bruges i praksis og et indgående kendskab til hele Øhavet, som kunderne 
køber ind på. Dertil er de små erhvervsdrivende selv dedikerede udøvere af den 

sport eller aktivitet, de udbyder. Med andre ord, de lever hvad de sælger. Det giver 
dem en stor troværdighed med hensyn til salg af diverse produkter, ydelser og 
aktiviteter.  

                                                   
2 Som SG-Huset er blevet det inden for motion og idræt i Svendborg og Spinderihallerne i Vejle er det i 
forhold design og kreative erhverv. 

Frederiksø Outdoor Centers fortælling er stærk. Centeret er det første af sin art i 
Danmark, og bliver et fyrtårn for Svendborg og Øhavet. Det vil markere byen som 
stedet, hvor det gode liv leves i og med naturen og som et attraktivt sted at bo og 

besøge.  

Frederiksø 
Outdoor Center: 

 Samler kompetencer 
og specialviden om 
outdooraktiviteter  

i Øhavet 

Udbytte borgere 
og turister: 

Øget udbud af 
attraktive outdoor-

aktiviteter i høj 
kvalitet 

Udbytte internt: 
Større synlighed og 
øget koordinering, 

videndeling, netværk 
og produktudvikling 

blandt lokale 
aktører
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Ved at samle butikker, udbydere af 

kurser og oplevelser og mindre 

service- og produktions-
virksomheder bliver der skabt et 
stærkt fagligt miljø, hvor aktørerne 

kan inspirere og motivere 
hinanden. Frederiksø Outdoor 
Center får derved en klar profil i 

forhold til at tiltrække besøgende 
og et bredt udbud af produkter og 
tilbud.  

Ved at koble erhvervets viden med 
eksisterende organisationer som 
eksempelvis SvendborgEvent og 

Naturturisme I/S bliver der 
samtidig skabt et stærkt og 
dynamisk fundament for den 

fortsatte udvikling af Svendborg 
og Øhavet, som en unik outdoor 
destination.   

3.3 Placering på Frederiksø giver synlighed  

Der er flere potentielle lokationer i spil i forhold til at finde den rette placering til et 

kommende outdoor center. Ud over Frederiksø drejer det sig om henholdsvis 
Havneparken, som del af erhvervsparken ved det nye SIMAC (der ønskes placeret i 

havnen), og ved det nuværende Maritime Center overfor Frederiksø. For at vurdere 
lokationerne har vi opstillet følgende kriterier, som refererer til de forskellige behov 
en given placering skal opfylde:    

• Pladsbehov: Bygningen skal rumme flere forskellige funktioner som er 

pladskrævende, herunder butiksområde med mulighed for særlige 
udstillinger, lagerplads samt kontorfaciliteter, og skal derfor have en vis 
størrelse. 

• Nem adgang til vandet: Adgang til vand et er central. Det skal være muligt at 

komme nemt til og fra stedet ad vandvejen. En placering i inderhavnen vil 
særligt om sommeren være problematisk i forhold til de mange sejlbåde, 
mens en placering på Frederiksø giver flere muligheder for at etablere de 

rette anløbsforhold.   

• Nærhed til andre aktiviteter og aktører: For at skabe en strøgeffekt skal 

centret ligge tæt ved andre borger- og turistrettede aktiviteter. 

• Synlighed fra byen: Stedet skal have en synlighed, der styrker dels de 

erhvervsdrivendes forretningsgrundlag, dels den generelle bevidstheden om 

Svendborg som outdoor destination. 

Det er vores vurdering, at en placering på Frederiksø bedst opfylder de forskellige 
behov. Her er den nødvendige plads og placeringen på promenadekajen, tæt på 

andre aktiviteter og aktører, giver både synlighed og strøgeffekt. Dertil vil det være 

Frederiksø  
Outdoor Center 

Grej & udstyr

Vejledning & 
Rådgivning

Øhavets 
muligheder

Oplevelses-
produkter

Service & 
reparationer

Strategi & 
Udvikling

Markeds- 
føring

Branding

Figur 3.2: Værdit ilbud: Alt om Øhavet på ét sted 
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muligt at etablere gode adgangsforhold til vandet, også i sommersæsonen. En 

placering på Frederiksø vil bringe Øhavet ind i Svendborg Havn og dermed give en 
stærk tilstedeværelse i byrummet og over for borgere og turister.  

Figur 3.3: Placering af Frederiksø Outdoor Center 

 
Af de nuværende bygninger kunne flere være en mulighed. Vi vælger at pege på den 
eksisterende fabrikshal ved siden Rundbuehallerne. Det er gjort ud fra et ønske om at 

bevare værftsøens nuværende autentiske udtryk og samtidig skabe en anderledes og 
utraditionel ramme for centrets funktioner og tilbud. Bygningens dimensioner og 
store åbne rum giver mange indretningsmuligheder med en høj grad af fleksibilitet, 

hvilket desuden er attraktivt i en opbygningsperiode. Samtidig giver det mulighed for 
at benytte Rundbuehallernes åbne rum i forbindelse med større events, messer eller 
lignende. 

3.4 Blanding af funktioner og faciliteter 

Frederiksø Outdoor Center blander flere forskellige funktioner og faciliteter.  

Butiksområdet bliver en central del af Frederiksø Outdoor Center, og er opbygget 
efter et shop-in-shop koncept, hvor 

butikkerne er selvstædige enheder med eget 
navn, organisering og drift.  

Kontorlokalerne vil være en blanding af åbne 

kontorområder og selvstændige kontorer. 
Hertil vil der være en række flexrum af 
varierende størrelse, der fungerer som 

henholdsvis møde- og kursuslokaler. 
Derudover vil der være et større åbent 
område, der fungerer som offentligt 

opholdsrum, men som også bliver benyttet 
til midlertidige udstillinger, mindre pop-up 
butikker, events med mere. 

Funktioner og faciliteter 

• Butiksområde  

• Kontorlokaler 

• Møde- og kursusfaciliteter 

• Værksted 

• Udstillings- og eventområde 

• Kaffebar 

• Lager og opbevaring 

• Omklædningsfaciliteter. 
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Bygningen rummer ligeledes en række fællesfunktioner, som retter sig mod outdoor 

virksomhedernes behov for eksempelvis værkstedsfaciliteter, lagerplads til 
varebeholdning, udlejningsudstyr og mindre både.  

Et forslag til udformning og indretning kunne være at åbne bygningen op med 

vinduespartier hele vejen rundt i tre til fire meters højde. Indvendigt kan rummet 
bygges op i forskellige sektioner, der adskille de enkelte forretninger og funktioner. 
En mulighed kunne her være at benytte fragtcontainere som et gennemgående 

element i opbygningen af rum og niveauer. Derved bevarer rummet et råt og 
autentisk udtryk, samtidig med at det får et stærkt skulpturelt element, der kan 
bygges op i højden med flere niveauer.   

3.5 Et hus fuld af oplevelser og muligheder 

Selve huset kommer til at rumme en bred variation af virksomheder, som skaber en 

oplevelse i sig selv. Interesserer man sig for outdoor aktiviteter på vand eller i land er 
dette stedet at besøge.  

Her vil være et kæmpe udbud af grej og udstyr inden for diverse outdoor aktiviteter 
fordelt på en række specialforretninger, hvor man møder engagerede specialister. 
Går man en tur gennem bygningen vil man opleve, at der et sted står havkajakker på 

ræd og række. I en anden afdeling kan man gå på opdagelse i alverdens 
dykkerudstyr eller orientere sig om mulighederne for at komme på dykkertur til 
færgevraget M/S Ærøsund. Langs den ene side i den store tidligere fabrikshal ligger 

lystbådemaster, klar til at blive rigget til. Og på modsatte side, hvor bygningen åbner 
sig ud mod Beddingen og resten af værftsøen, er der et klargøringsområde, hvor 
dykkerudstyr og grej bliver spulet og klargjort efter en tur på bunden af sundet. 

Stedet summer af liv. Gæsterne er en blanding af nysgerrige forbipasserende, der vil 
mærke atmosfæren og se sig omkring, og folk der venter på at komme en tur på 
sundet for at fiske eller kommer for at hente en kajak i kajakhotellet.  

Figur 3.5: Livet og funktioner i Frederiksø Outdoor Center 
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3.6 Sammenhæng til vandet og Øhavet 

Frederiksø Outdoor Center er mere end et fælles hus. Det er den naturlig overgang 

mellem by og vand, mellem kultur og natur. Værftsøens historiske industribygninger 
giver en stærkt kontrast til Øhavet, der åbner sig for enden af promenadekajen. Det 
er her byen stopper og Øhavet starter. Frederiksø og havnen bliver dermed også den 

naturlige ramme for at tage ud og opleve Øhavet. 

For at skabe en tæt integration med vandet og Øhavet skal der i forbindelse med 
huset etableres flere anløbssteder ved kajen, der fungerer som afgangssted for såvel 

dykker- som fisketure. Beddingen bag huset vil også kunne benyttes til havkajakker 
og i vandet, ud for der hvor Kammerateriet i dag ligger, er der mulighed for at 
etablere en kajakpolobane.  

Figur 3.7: Overgang til vand med Frederiksø Outdoor Center i baggrunden 

 

 

Det er ikke kun om sommeren, når havnen er fyldt med lystbåde, at der er liv på 
vandet. I de kølige forårs- og efterårsmåneder kunne der være mulighed for 

streetfishing på udvalgte steder i havnen og forskellige former for vandevents. Det er 
i det hele taget vigtigt, at havnen og vandområderne rundt om Frederiksø bliver 
aktiveret i det omfang, det er muligt. Havnen har dog også sine begrænsninger, når 

det kommer til vandaktiviteter, på grund af vanddybden og strømforhold. Derfor skal 
man som besøgende i Frederiksø Outdoor Center bliver præsenteret for Øhavets 
mange muligheder og hvordan man kan komme til at opleve dem.  
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Frederiksø Outdoor Center er en naturlig del af en havnepromenade med flere typer 

af oplevelsesudbud; her er strandbaren ud for der, hvor Kammerateriet nu ligger, 
museumsture der giver mulighed for at gå på opdagelse i Svendborgs Maritime 
kultur, kulturarrangementer af forskellig art og selvfølgelig mulighed for både at få 

stillet sulten og tørsten.   
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Første bjælke: Billedet pablo.dk samt Platoon Kunsthalle, Berlin. 

Anden bjælke: The thedockdoctors.com, Platoon Kunsthalle, Berlin. 
Tredje bjælke: Grenå Kajakklub, Platoon Kunsthalle, Berlin. 

Fjerde bjælke: Platoon Kunsthalle, Berlin samt Odense Havn, havneforeningen.dk 
Femte bjælke: Alle billederne er venligst udlånt af arkitekt Thilde Bjørnskov. Afgangsprojekt om 

Frederiksø, Svendborg. 

Figur 3.6: Referencebilleder af overgang til vand, indretning og ydre fremtoning 
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4   Analyse: Marked, aktører og potentialer 

Analysen består af tre dele. Første del er en markedsanalyse med fokus på 
Svendborg og Øhavets potentiale inden for outdoor turisme. Anden del er en analyse 
af det lokale outdoor erhverv. Tredje del omhandler Svendborg Kommunes 

potentiale for at understøtte byudvikling og bosætning gennem outdoor området.  

4.1 Markedet: Outdoor som særlig styrkeposition 

Vores analyse viser, at Svendborg og Øhavet har en styrkeposition i forhold til resten 

af Danmark, når det kommer til outdoor turisme, og har potentiale til at udvikle sig til 

et stærk outdoor destination. Der er en stor variation af outdoor aktiviteter i området 
og udbuddet inden for overnatning og bespisning er bredt og af god kvalitet. Der er 
dog behov for at skabe større synlighed og øget kendskabet blandt borgere og 

turister omkring outdoor produkter og aktører, hvis potentialet skal indfris. 

Analysens pointer uddybes i de tre følgende afsnit: 

• Markedspotentialet i naturens stedbundne ressourcer   

• Basisproduktet er af høj kvalitet 

• Øget synlighed kan styrke outdoor turismen. 

4.1.1 Markedspotentialet i naturens stedbundne ressourcer 

Naturen og ferier ved kyster er en de væsentligste motiver, når danske og 

udenlandske turister planlægger ferie i Danmark3. Herhjemme er vi vant til, at naturen 
er frit tilgængelig og at oplevelser i naturen kun i mindre grad er kommercialiseret. 
Det kan derfor være en udfordring at omsætte naturens herlighedsværdier til en god 

forretning på andet end overnatning. Det er ikke kun en udfordring for Svendborg og 
Øhavet, men en generel udfordring, som også gælder for resten af landet.  

Dertil har der det seneste årti været en generel tilbagegang i dansk turisme. En 

tilbagegang der også har kunne mærkes omkring Det Sydfynske Øhav. Men 
udviklingen er så småt ved at vende. Fyn har samlet oplevet en stigning i turismen på 
5% i 2014 og outdoor turismen kan være nøglen til at sikre en fortsat positiv 

udvikling.  

Outdoor segmentet rejser specifikt efter oplevelser i naturen. For Svendborg og 
Øhavet er det en interessant målgruppe, da den spænder over en bred aldersgruppe 

og stor volumen. Også i Tyskland er outdoor markedet i vækst4. Det er interessant, 
da det primært er danske og dernæst tyske turister, der holder ferie på Fyn5.    

Flere undersøgelser pointerer, at outdoor markedet er i vækst, og at der er et 

uudnyttet potentiale for outdoor turisme i Danmark, herunder også omkring Øhavet.  

                                                   
3 VisitDenmark, Hamburg (2014): ”Dänemark bewegt Dich!”  

4
 H. B, Finke, A. Hjallager, T. Søndergaard Poulsen, (2014): ”Landdistrikternes potentiale for outdoor 

turisme”. Center for landdistriktsforskning, Syddansk Universitet.    

5 www.visitdenmark.dk: Destinationsmonitor_status_2014.pdf. 
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Svendborg og Øhavet har et særligt potentiale for at tiltrække både danske og 

nordtyske turister inden for outdoor segmentet. En varieret kystlinje, småøer og 
roligt vand kombineret med grønne områder skaber et landskab, som mange finder 
smukt og indbydende. Det giver en fantastisk ramme for mange forskellige outdoor 

aktiviteter6.  

Figur 4.1: Stærk sejlerturisme i Det Sydfynske Øhav 

 

I og omkring Øhavet er der mulighed for at dyrke mange forskellige outdoor 

aktiviteter. Det kan være alt fra tematiserede vandreture over dykkerkurser til 
guidede kajakture. Aktiviteter der alle knytter sig til oplevelser i naturen, og hvor der 
sker en kommerciel udveksling mellem en virksomhed og kunde. Samtidig tillader 

Øhavets naturforhold, at de professionelle udøvere, niche målgrupperne (special 
interest turisterne) samt almindelige turister alle har mulighed for at dyrke outdoor 
aktiviteter, der matcher deres respektive niveau.   

Heraf har havkajak, lystfiskeri, 
undervandsaktiviteter og sejlads det 
største potentiale til at skabe vækst og 

tiltrække flere turister til området. Det 
er også inden for de fire kategorier, at 
vi i dag finder de mest etablerede 

outdoor erhverv i Svendborg.  

Potentialet for at skabe vækst inden 
for outdoor turismen skal dog ikke 

udelukkende fokusere på ovennævnte 
fire outdoor kategorier. Vi mener, at 
det er i kombinationen af outdoor 

aktiviteter, at Svendborgs styrke som 
outdoor destination ligger. Gennem 
det varierede udbud af outdoor 

aktiviteter, er der potentiale for at tiltrække en langt bredere målgruppe. Samtidig er 
der en høj grad af overlap hos outdoor udøvere. Hvis man fx dyrker havkajak, så har 
man også ofte en mountainbike eller fiskestang, og har ofte allerede dykket flere 

gange. Desuden efterspørger mange lystbådssejlere flere outdoor oplevelser, som de 
kan prøve kræfter med, når de ligger til kaj i Svendborg. 

Variationen af outdoor aktiviteter kan også forlænge turistsæsonen i Svendborg. Der 

er allerede mange turister i området om sommeren i højsæsonen, hvor ydersæsonen 
om foråret og efteråret kan styrkes gennem et strategisk fokus på pakketering af 

                                                   
6 Naturturisme I/S 2012: ”Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016” og KvistgaardConsultning og 
Hird&Ko 2013: ”Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020.”  

Havnene i de fire sydfynske kommuner har årligt 80.000 bådovernatninger, 
hvilket svarer til 20% af det samlede antal i Danmark. Der er et kraftigt voksende 

marked i Nordtyskland.  

Kilde: Naturturisme I/S (2012): ”Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016.” 

 

Svendborg og Øhavet har et stort og 
varieret udbud af outdoor aktiviteter:  

• Havkajak  

• Lystfiskeri  

• Dykning, snorkling og 

undervandsjagt  

• Lystsejlads 

• Vandring og gåture 

• Surfing, som kite, SUP og 
windsurfing  

• Cykling, MTB og 
landevejscykling  

• Ridning. 

•



Side 14 

outdoor oplevelser. Lystfiskeri, havkajak, vandreture og nogle former for dykning er 

ideelle aktiviteter både forår og efterår, og mange af outdoor aktiviteterne er mindre 
afhængige af godt vejr for at deres aktiviteter kan gennemføres.  

4.1.2 Basisproduktet er af høj kvalitet 

Svendborgs potentiale for vækst i outdoor turisme skal ikke udelukkende findes i 
naturen og Øhavet. Det er i kombinationen med byens outdoor erhverv, 

overnatningsmuligheder, bespisning, kulturliv samt gode infrastruktur, at en stærk og 
kommerciel outdoor destination skal udvikles.  

Svendborg tilbyder et godt og varieret basisprodukt. Her er et bredt udbud af 

overnatningsmuligheder som hoteller, vandrehjem og campingpladser. Byen har 
gode restauranter og cafeer i flere prisklasser, et rigt kulturudbud, en levende havn 
og spændende seværdigheder. Samtidig har Sydfyn mange sommerhuse, der også 

appellerer til forskellige outdoor segmenter.  

Turisterne på tværs af outdoor målgrupperne efterspørger i højere grad at sove i 
egen seng og spise på gode restauranter, som en del af deres samlede outdoor 

ferie7. Det er en tendens som outdoor erhvervet i Svendborg bekræfter, da de 
oplever at stadig flere ønsker at overnatte på hotel. Tidligere var tendensen, at 
outdoor turister overnattede mere interimistisk på campingpladser og lignende.  

Svendborg har en veludbygget infrastruktur med motorvejen, der gør byen let 
tilgængelig. Samtidig har byen færgefart til Øhavets småøer, hvilket gør Svendborg 
til porten til hele Øhavet. Outdoor erhvervet ser, at byen ligger centralt i Danmark 

med en god times kørsel til interessante kundegrupper i Trekantsområdet samt 
Storkøbehavn og Nordtyskland inden for rækkevidde. Det er især vigtigt for outdoor 
turismen, da aktiv ferie oftest bruges som kortferie, hvorfor afstanden er et vigtigt 

parameter8.   

De seneste år er der udviklet en god outdoor infrastruktur og skabt nye 
sammenhænge i forhold til faciliteter og oplevelsesspor i hele Øhavet. Det har sat 

Det Sydfynske Øhav på Danmarkskortet. Turisterne kan dykke ned til M/S Ærøsund 
færgen, vandre langs vandet eller overnatte midt i naturen.  

De samlede indsatser og faciliteter rummer et stort potentiale i forhold til at skabe 

vækst og udvikling for outdoor turismen, såfremt udviklingsarbejdet omsættes til 
indsatser med fokus på det kommercielle og salg. Her har Svendborg og Øhavet en 
markedsfordel i, at kvaliteten i basisproduktet og naturoplevelserne er høj 

sammenlignet med andre danske destinationer, der i disse år satser på outdoor 
turisme.  

4.1.3 Øget synlighed kan styrke outdoor turismen 

En af udfordringerne for vækst i outdoor turismen er, at mange af de kommercielle 
outdoor produkter ikke er synlige eller tilgængelige for turisterne9. Det er svært som 

                                                   
7 Naturturisme I/S (2012): ”Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016” 
8 VisitDenmark, Hamburg (2014): ”Dänemark bewegt Dich!” 
9 H. B, Finke, A. Hjallager, T. Søndergaard Poulsen, (2014): ”Landdistrikternes potentiale for outdoor 
turisme”. Center for landdistriktsforskning, Syddansk Universitet.    
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outdoor turist, at finde frem til dykkerkurser, fiskemuligheder eller gode vandreruter 

omkring Svendborg, da tilbuddene kommunikeres via kanaler, som turisterne ofte 
ikke konsulterer eller har svært ved at finde frem til. Desuden er de udenlandske 
outdoor turister afskåret fra størstedelen af de kommercielle outdoor tilbud, da 

mange kun kommunikeres på dansk. Endelig er det en barriere, at 
turistmedarbejderne ikke nødvendigvis har det fornødne kendskab til outdoor 
produkterne eller er i stand til at guide gæsterne videre til outdoor erhvervet.  

Svendborg har allerede en række events, der er medvirkende til at tiltrække lokale 
samt besøgende fra nær og fjern. Æbleræs, Fødevaremarkedet, Classic Regatta Fyn 
rundt og koncerter på Valdemar Slot er blot nogle af de events, der løber af stablen. 

Mange af de forskellige outdoor aktiviteter er egnede til konkurrencer, og flere af 
dem er meget publikumsvenlige. En satsning på outdoor turismen skal i bedste fald 
indeholde en særlig indsats for at tiltrække eksempelvis DM i havkajak, mountainbike 

løb, flere sejlkonkurrencer, ironman eller maraton på småøerne. Events der vil skabe 
langt større synlighed for outdoor aktiviteterne og samtidig positionere Svendborg 
som en outdoor destination.  

4.2 Det lokale outdoor erhverv: Høj faglighed men få ressourcer 

Outdoor erhvervet er en central drivkraft i etableringen af Frederiksø Outdoor 

Center. Ideen om at realisere Øhavets potentiale gennem et kraftcenter tager 
udgangspunkt i at skabe et sted, der kan understøtte udviklingen af erhvervet og 

deres forretningsområde.  

Forudsætningen for et attraktivt og synligt Øhav er stærke erhvervsaktører som, 
gennem deres forskellige produkter og oplevelsestilbud, er med til at 

tilgængeliggøre Øhavets herligheder over for en bredere kundegruppe – lokale som 
udefrakommende. Outdoor markedet herhjemme er i stadig udvikling. Det er derfor 
afgørende for udviklingen af Frederiksø Outdoor Center, at det bygger på en 

indgående forståelse af hvilke typer virksomheder, der er tale om, og hvor de er i 
deres udvikling.  

Analysens pointer uddybes i de tre følgende afsnit: 

• Virksomheder der sælger stærke oplevelser 

• Specialister med få ressourcer 

• Behov for et samlet udbud af outdoor aktiviteter. 

4.2.1 Virksomheder der sælger stærke oplevelser 

Størstedelen af områdets outdoor relaterede virksomheder lever af at sælge 

oplevelser. Det sker gennem diverse udbud af kurser eller ture i naturen med et 
specifikt formål: Fisketur, dykning, kajaktur, surfing eller andet. Kunderne er både 

nybegyndere, som skal ud for første gang, og mere erfarne, som er interesserede i at 
få forfinet deres teknik eller udfordre sig selv. Koblingen mellem oplevelsen af 
naturen og et særligt formål, ofte knyttet til et fællesskab som familien eller en 

gruppe, giver stærke oplevelser. Oplevelsen er samtidig ikke isoleret til selve 
aktiviteten i naturen. Der er oplevelsen omkring købet og forventningens glæde frem 
mod den specifikke oplevelse, samt den efterfølgende fortælling om turen, som 

potentielt fører til mersalg for virksomheden. 
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Oplevelsen opstår også i besøgssituationen i en af de mange specialbutikker. Det er i 

den kompetente service der ydes og de historier, der deles mellem kunder og 
personale. Specialbutikkerne har det særlige forhold, at de bliver det fysiske 
samlingspunkt for entusiaster og ligesindede, og danner rammen om et særligt 

fællesskab sammen med fx den lokale forening.  

4.2.2 Specialister med få ressourcer 

Det, der i høj grad karakteriserer og definerer virksomhederne, er deres høje 

faglighed. Hovedparten af virksomhederne i området er specialiseret inden for en 
enkelt niche.. Omdrejningspunktet og værditilbuddet på tværs af virksomheder og 

nicher er en høj specialisering, viden og erfaring. 

Inden for hver niche tilbyder virksomhederne typisk en række forskellige tilbud. Det 
kan variere fra virksomheder, der kombinerer butik og salg af grej og udstyr, service i 

form småreparationer, vedligehold med mere til udbud af kurser og ture af forskellig 
art i naturen. Der er også rene detailbutikker, som sjældent overlapper hinanden, 
selvom de er inden for samme niche, fordi de fungerer som et godt supplement til 

hinanden snarer end direkte konkurrenter. Virksomhederne kan groft inddeles i tre 
kategorier: 

• Butik/detailsalg som primær aktivitet 

• Kombination af butik/detailsalg og kursus/turaktiviteter 

• Kursus/turaktiviteter som primær aktivitet.  

Ser man på outdoor erhvervet i og nær Svendborg inden for de tre kategorier, 
tegner der sig et billede af fortrinsvis små virksomheder. Virksomhederne består 
typisk af en ejer måske med 1-2 faste medarbejdere eller flere løst tilknyttede guider 

eller instruktører. De større virksomheder er i størrelsesordenen 4-7 medarbejdere. 

For især de helt små virksomheder betyder det, at viden og kompetencer er fordelt 
på få personer. Det gør udvikling af virksomheden, i form af uddelegering og 

skalering af aktiviteter, til en udfordring. Samtidig gør det virksomhederne sårbare 
over for såvel interne som eksterne faktorer. De få ressourcer betyder ligeledes at 
virksomhedens fokus er på det daglige arbejde frem for langsigtet udvikling af 

virksomheden.  

Ser man på antallet af outdoor virksomheder i og omkring Svendborg, er der tale om 
forholdsvis få professionelle aktører. Det betyder dels, at der i dag er forholdsvis lav 

konkurrence mellem de eksisterende virksomheder, dels at der endnu ikke er den 
nødvendige kritiske masse af virksomheder tilstede til at drive udviklingen. Det 
betyder samtidig, at der i Øhavet mangler turoperatører, som kan være med til at 

samle og pakketere de forskellige udbud. 

4.2.3 Behov for et samlet udbud af outdoor aktiviteter 

De nuværende virksomheder fremstår ikke som en samlet enhed og det er svært for 

udenforstående, der ønsker at besøge Svendborg og Øhavet, at orientere sig i 
udbuddet. Udbuddet fremstår med andre ord fragmenteret og det forstærkes 

yderligere af lavt kendskab og kontakt aktørerne imellem. Outdoor aktørernes  
aktiviteter er også spredt ud over Øhavet, og der er derfor ikke i dag et naturligt 
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udgangspunkt eller samlingssted, som lægger op til en tættere dialog eller kontakt, 

sådan som det vil være tilfældet med Frederiksø Outdoor Center. 

Virksomhederne udtrykker stor interesse for at indgå i et tættere fælleskab og 
netværk med andre outdoor relaterede virksomheder, ligesom de ønsker tættere 

kontakt til kommunen og de forskellige turisme- og udviklingsindsatser samt 
organisationer, der også spiller en central rolle på outdoor området. Der er med 
andre ord behov for vidensdeling på tværs af offentlige og private aktører for ved 

fælles indsats at udvikle stærkere produkter og skabe større synlighed.   

Sammenfattende er der behov for tættere koordinering mellem turismeaktørerne i 
Øhavet og en professionalisering af erhvervet, hvor de fagligt stærke virksomheder 

får hjælp til at blive stærkere forretninger.  

4.3 Potentialer: Mere end en turismestrategi   

En vellykket outdoor indsats for Svendborg Kommune bør ikke alene fokusere på 

outdoor erhvervet og udviklingen af Frederiksø Outdoor Center. En kommunal 

outdoor indsats vil stimulere samarbejder og partnerskaber på tværs af offentlige, 
private og med tiden også frivillige aktører. Svendborg Kommune kan på den 
baggrund udvikle sig til en stærk og nærværende outdoor kommune for alle, hvilket 

vil styrke Svendborgs tiltrækningskraft og image.   

Analysens pointer uddybes i de tre følgende afsnit: 

• Stærk sammenhæng til kommunens øvrige strategier   

• Satsning på outdoor styrker havnens maritime fortælling 

• SvendborgSUND: Outdoor er sundhed og motion for alle. 

4.3.1 Stærk sammenhæng til kommunens øvrige strategier 

Vi finder, at Frederiksø Outdoor Center i høj grad understøtter kommunens 

nuværende strategi og visioner om samskabelse og vækst gennem fælles udvikling10. 
Det maritime er et af de gennemgående temaer og ressourcer i kommunens 
strategier og visioner, men der er behov for at temaet omsættes til konkrete 

projekter og initiativer, der skaber oplevelsesøkonomisk udvikling og vækst til glæde 
for såvel borgere som turister.  

En bred outdoor indsats, der omfavner mere end kommunes turismestrategi, vil 

binde de forskellige strategier inden for sundhed, motion, uddannelse og CittaSlow 
sammen. Outdoor vil også bidrage til byudvikling og styrkelse af havnens maritime 
kulturarv, ligesom outdoor kan være med at understøtte kommunens initiativer inden 

for sundhed, motion og bevægelse i det fri.  

4.3.2 Satsning på outdoor styrker havnens maritime fortælling   

En af kommunes store styrker er Svendborg Havn. Havnen er af Kulturstyrelsen 

fremhævet som den bedste bevarede mellemstore havn i sin helhed11. Havnens 

                                                   
10 Svendborg Kommune (2013): ”Strategi Svendborg Kommune 12. Planstrategi, lokal Agenda 21 og 
lokalområdestrategi” 
11 COWI: ”Kulturmiljø: Svendborg bymidte og havn”  
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kulturarv har autentisk værdi. Samtidig ligger den ud til det beskyttede farvand 

Svendborg Sund, der i dag flittigt benyttes til outdoor aktiviteter som havkajak, 
lystfiskeri og sejlads. Havnen, Frederiksø og sundet rummer dermed et potentiale, 
der i de kommende år skal udvikles.  

Havnen ligger centralt, og der arbejdes med at øge tilgængeligheden fra byen ned til 
havnen. Havnen er interessant i forbindelse med at skabe vækst i outdoor turismen, 
da den særligt i sommerhalvåret allerede tiltrækker mange turister og besøgende. 

Samtidig er Svendborg Havn og den nærliggende kystlinje hjemsted for mange af 
kommunes maritime foreninger som kajakklubben, Svendborg Sund Sejlklub og 
Svendborg Roklub.  

Ved at placere outdoor erhvervet synligt på Frederiksø, vil byens maritime kulturarv 
leve videre, ligesom outdoor aktiviteterne vil skabe en ny fælles fortælling om byens 
brug af Øhavet. Samtidig vil et synligt og samlet outdoor center øge erhvervets salg 

gennem strøgeffekt.  

4.3.3 SvendborgSUND: Outdoor er motion og bevægelse for alle 

Et strategisk fokus på Outdoor kan derudover være med til at understøtte 

kommunens initiativer inden for sundhed, motion og bevægelse i det fri. Svendborg 
Kommune vil gerne stimulere innovative initiativer der kobler sundhed, idræt, 

oplevelser, uddannelse og erhverv12. Sundhed og et aktivt liv uanset alder er med til 
at skabe glade borgere og trivsel, ligesom det har potentiale til at styrke 
bosætningen.   

Fra daginstitutioner til grundskoler og uddannelsesinstitutioner kan outdoor tilpasses 
alder og niveau. Outdoor aktiviteterne bliver synlige for kommunens borgere 
gennem, i første omgang, børnenes brug og glæde ved at bevæge sig i naturen. Det 

vil formodentligt have en afsmittende effekt, og styrke både foreningerne og 
outdoor erhvervet. Et fælles outdoor center kan desuden sætte fokus på mad- og 
måltidskultur, der får tilført nye dimensioner i kombinationen med det maritime 

element.  

En sådan satsning på outdoor vil være nytænkende og til gavn for både unge som 
ældre borgere, ligesom den vil profilere kommunen i forhold til bosætning. Hvis 

Svendborg Kommune vil skabe vækst og udvikling med afsæt i outdoor erhvervet og 
Frederiksø Outdoor Center, skal det ske gennem givtige samarbejder, der går på 
tværs af kompetencer, viden og ressourcer..   

                                                   
12 Strategi Svendborg Kommune 12. Planstrategi, lokal Agenda 21 og lokalområdestrategi: Svendborg 
Kommune (2013) 
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5  Økonomi: Anlæg- og drift af Frederiksø Outdoor Center  

I det følgende præsenteres anlægs- og driftsøkonomien for etablering af Frederiksø 
Outdoor Center.  

Figur 5.1: Konklusion på økonomi  

 

Anlægs- og driftsøkonomien er estimeret med udgangspunkt i placeringen i den 
nuværende fabriksbygning ved siden af Rundbuehallerne og er baseret på nøgletal 
fra sammenlignelige cases. Der er ikke gennemført en byggeteknisk vurdering af 

anlægssummen og en egentlig prissætning kræver derfor nærmere 
ekspertgennemgang.  

I forhold til finansieringen af renovering og indretning af bygningen kan der være en 

udfordring forbundet med, at Frederiksø Outdoor Center primært er målrettet 
kommercielle erhvervsaktører. Der vil være fonde, der udelukkende støtter rent 
almennyttige formål, og som derfor ikke vil være interesserede i at bidrage til 

finansieringen af anlægget. Det er dog ikke ensbetydende med, at det ikke er muligt 
at rejse fondskapital til projektet. Spinderihallerne i Vejle, som har været en af 

inspirationskilderne til udformningen af Frederiksø Outdoor Center, har også et 
erhvervsrettet formål og her er knapt 80% af anlægssummen fondsfinansieret13. Idet 
Frederiksø Outdoor Center er koblet op på et alment samfundsmæssigt formål, ud 

fra ønsket om at styrke borgernes sundhed samt børn og unges brug af naturen, står 
det også stærkere over for fonde og øvrige potentielle bidragydere. 

5.1 Anlæg: Brug af eksisterende rammer giver mange muligheder 

Bygningen bliver i store træk bevaret i sin nuværende ydre form. Den største synlige 
forandring er, at der er lagt op til en åbning af facaden i 3-4 meters højde fra 

grundniveau hele vejen rundt med store vinduespartier. I forhold til resten af 
bygningen vil der være behov for at energioptimere og tilføje varmekilder, da den 
skal kunne holdes opvarmet i vinterhalvåret. Derudover skal der etableres diverse 

elinstallationer, vand og toiletfaciliteter m.m. efter behov. Med en kvadratmeterpris 
på mellem 5.000 og 7.000 DKK vil selve renoveringen af bygningen uden indretning 
ligge mellem 17,5 mio. og 24,5 mio. DKK ekskl. moms. 

Det store åbne rum giver mange muligheder og en stor fleksibilitet i forhold til 
opbygning og indretning. Prisen vil derfor være afhængig af, hvilken løsning der 
vælges. Det vil være oplagt at udvide det nuværende grundareal fra 2.500 m2 til 

                                                   
13 Erfaringerne fra Spinderihallerne er baseret på desk research.  

• Etableringen af Frederiksø Outdoor Center i den eksisterende bygning har 

en estimeret anlægssum på mellem 27 mio. og 40 mio. DKK ekskl. moms.  

• Driftsøkonomien er estimeret ud fra, at Svendborg Kommune ejer 
bygningen og lejer den ud. 

• Ved udlejning af samtlige faciliteter balancere driften af Frederiksø 
Outdoor Center med et årligt overskud på 35.000 DKK. 
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3.500 m2, ved at etablere en ekstra etage i en del af hallen, eller eksempelvis bruge 

fragtcontainere til at opbygge faciliteter i flere niveauer. Den endelig pris på 
indretning er også afhængig af den endelige fordeling mellem husets forskellige 
faciliteter og funktioner. Etableringen af kontor og butikslokale vil være mere 

omkostningstunge end eksempelvis etablering af lagerfaciliteter. Den samlede udgift 
til renovering og indretning er derfor estimeret til mellem 8.000 DKK og 12.000 DKK 
ekskl. moms pr. m2. Dette er vurderet ud fra lignende renoveringer af lager- eller 

fabrikshaller, som er ombygget til nye funktioner som kontor, værksted, opholds- og 
udstillingsfaciliteter. Alt efter bygningens tilstand og den valgte indretning kan den 
samlede anlægsudgift blive i størrelsesordnen 20.000 DKK til 25.000 DKK ekskl. 

moms pr. m2.    

Hertil kommer etableringen af udendørs havnefaciliteter, hvor der skal etableres 
forskellige former for faciliteter til anløb ved kajen. Med en kvadratmeterpris på 

mellem 8.000 og 10.000 DKK ekskl. moms giver det en samlet anlægsudgift på 
800.000 til 1 mio. DKK ekskl. moms 

Samlet giver det en estimeret anlægssum på Frederiksø Outdoor Center på mellem 

27 mio. og 40 mio. DKK ekskl. moms. 

Figur 5.1: Estimeret anlægssum for Frederiksø Outdoor Center 

 

 

5.2 Driftsøkonomi: Huslejen gør at centeret hviler i sig selv 

Frederiksø Outdoor Center vil i et vist omfang basere sig på kommercielle vilkår. Det 
er Svendborg Kommune, som ejer bygningen og står for udlejning, men huset skal 

kunne oppebære sin egen drift. Indtjeningen kommer fra lejeindtægter fordelt på 
forskellige typer af lejemål og tillægsydelser, som husets lejere eller aktører ude fra 
kan tilkøbe. 

Kernen i driften af centret består af en række faste lejere, som kan inddeles i tre 
kategorier: 

• Butik: Det er erhvervsaktører, som enten har detailhandel som deres primære 

forretningsområde, eller hvor det er en kombination af detailhandel og 

tur/kursusvirksomhed. Det forventes, at der ved åbning af Frederiksø 
Outdoor Center vil være mellem 4-6 specialbutikker, som udgør et samlet 
butiksareal på 750 m2. 

 

• Kontor: Det vil være en blanding af offentlige og private aktører. Det kunne 

eksempelvis være Naturturisme I/S og SvendborgEvent eller tilsvarende 
organisationer, som arbejder med destinationsudvikling og markedsføring af 

Bygning Anlægsaktivitet
Areal / 

antal Min Maks Min Maks
Renovering og 
energioptimering

3.500 m2 5.000 kr 7.000 kr 17.500.000 kr 24.500.000 kr

Indretning 3.500 m2 3.000 kr 5.000 kr 9.000.000 kr 15.000.000 kr
Havne-
faciliteter

Etablering af 
anlæg ved kaj

100 m2 8.000 kr 10.000 kr 800.000 kr 1.000.000 kr

SAMLET 7.583 kr 11.250 kr 27.300.000 kr 40.500.000 kr

Pris per m2 / enhed Estimeret anlægssum

Frederiksø 
Outdoor 
Center
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Øhavet. De private vil være mindre virksomheder, der primært har brug for 

en fleksibel kontorplads eller et egentligt kontor, og som ønsker at være en 
del af det faglige miljø. Sammen udgør de kernen i et kontorfællesskab med 
tilhørende møde- og kursusfaciliteter. Samlet udgør kontorfaciliteterne et 

areal på 400 m2. 
 

• Produktion/værksted: Den sidste kategori af faste lejere udgøres af mindre 

virksomheder, som enten producerer til, reparerer eller på anden vis 

servicerer grej og udstyr, typisk til lyst- eller motorbåde. Samlet vil 
produktions/værkstedsfaciliteter have et areal på 500 m2.    

 

De faste lejere kan samtidig gøre brug af forskellige fællesfaciliteter, som de kan leje 
sig ind på efter behov, og som i forskelligt omfang også vil være tilgængelige for 
aktører udefra.  

Som basis for estimering af driftsbudget har vi opstillet et overslag på 
arealfordelingen mellem centrets forskellige funktioner og faciliteter. 

Figur 5.2: Arealfordeling på funktioner 

 

På baggrund af den opstillede arealfordeling kombineret med en kvadratmeterpris 
på de enkelte indtægtsområder, giver det en samlet årlig indtægt på lidt over 1 mio. 
DKK ekskl. moms. Lejeprisen på de forskellige funktioner er baseret på 

markedsprisen, så de matcher prisen på de billige alternativer i Svendborg. Dette er 
gjort for at imødekomme erhvervets behov for lave lokaleudgifter. Det betyder 
samtidig, at der er muligt at justere på lejeprisen i forhold til udbud og efterspørgsel. 

De opstillede lejepriser skal derfor ses som minimumsbeløb.   

Den største indtægt kommer fra detaildelen, som udgør over en tredjedel af den 
samlede lejeindtægt. Udgiftsposterne fordeler sig primært på drift og vedlighed af 

forskellige art. Der er ikke budgetteret med at huset har en selvstædig 
driftsorganisation, men der vil være en personaleudgift forbundet med 
administration af lejeaftaler, lokalebooking med mere. Denne opgave kan eventuelt 

ligge i regi af Svendborg Kommune. .  

Ved fuld udlejning af alle faciliteter balancere driften af huset inklusiv vedligehold af 
udendørsfaciliteter med ca. 35.000 DKK.   

Fordeling af funktioner på m2 Antal m2
Butik 750
Kontor (herunder kursus-/mødefaciliteter) 400
Produktion/værksted 500
Lager/opbevaring (herunder kajakhotel) 1000
Flexområde (til udstillinger, events, kaffebar m.m.) 650
Værkstedsfaciliteter (fælles) 100
Omklædningsfaciliteter (fælles) 50
Rengørings-/klargøringsområde (fælles) 50
Antal m2 i alt 3500
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Figur 4: Driftsbudget 

 
  

Driftsbudget Frederiksø Outdoor Center

Indtægter Indtægtet
Butik 500 kr 750 375.000 kr
Kontor (herunder kursus-/mødefaciliteter) 500 kr 400 200.000 kr
Produktion/værksted 350 kr 500 175.000 kr
Lager/opbevaring (herunder kajakhotel) 200 kr 1.000 200.000 kr
Flexområde (til udstillinger, events, kaffebar m.m.) 100 kr 650 65.000 kr
Værkstedsfaciliteter (fælles) 200 kr 100 20.000 kr
Omklædningsfaciliteter (fælles) 0 kr 50 0 kr
Rengørings/klargøringsområde (fælles) 0 kr 50 0 kr
Indtægter i alt 3.500 1.035.000 kr

Udgifter
Personale (Administration af lejeaftaler, lokalebooking m.m) 100.000 kr
Teknisk vedligehold 150.000 kr
Drift og rengøring fællesområder 500.000 kr
Forsikring 100.000 kr
Vedligehold udendørfaciliteter (anløbsbroer og bedding) 150.000 kr
Udgifter i alt 1.000.000 kr

Resultat af drift 35.000 kr

Pris pr. 
m2 årligt Antal m2
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6  Organisering: Fra midlertidig til permanent projektenhed 

Organiseringen af Frederiksø Outdoor Center falder i to faser. I den første fase 
etableres en midlertidig projektenhed, som bærer ansvaret i udviklings- og 
etableringsfasen. I anden fase, når centret er etableret, overgår projektenheden til at 

blive en permanent udviklingsenhed med ansvaret for den fortsatte udvikling og 
implementering af outdoor strategien med udgangspunkt i Frederiksø Outdoor 
Center.  

6.1.1 Organisering af udviklingsfase frem mod etablering 

I den indledende fase kan der med fordel blive etableret en selvstændig outdoor 

enhed, som tildeles de nødvendige økonomiske ressourcer og råderum for at 
gennemføre udviklingen af projektet og sikre finansiering til etablering af centret.  

Enheden skal bestå af en erfaren projektdirektør som har ansvarer for, og er 

dedikeret fuld tid til at drive projektet. Til at støtte projektdirektøren skal der 
etableres en projektorganisation af medarbejdere på tværs af forvaltninger, der kan 
fungere som støttefunktion for projektdirektøren, og som kan bistå med udviklingen 

og implementeringen af outdoor strategien i eksisterende og kommende indsatser. 
Derudover skal projektdirektøren også etablere et aktørnetværk som samler de 
centrale erhvervs- og turismeaktører og inddrage dem i udviklingsprocessen. 

Outdoor enhedens arbejde fordeler sig dermed på to niveauer. Et aktørniveau, der 
handler om at skabe et stærkt outdoor netværk på tværs af aktører og erhverv, der 
kan understøtte den fortsatte udvikling af markedet. Og et kommunalt niveau, der 

handler om at præge kommunen til at tænke outdoor som et gennemgående 
strategisk greb. 

Udgiften til projektdirektøren ligger i denne fase hos Svendborg Kommune og løber 

frem til etablering og åbning af Frederiksø Outdoor Center. Det er afgørende for 
projektet at finde den rette person til opgaven. Svendborg Kommune skal derfor 
være indstillet på kunne tilbyde et attraktivt lønniveau. Den årlig udgift for 

Svendborg kommune til en projektdirektør vil være ca. 800.000 DKK. 

6.1.2 Permanent enhed for udvikling af Svendborgs Outdoor strategi 

Efter etablering af centret bliver enheden gjort permanent og den får ansvaret for 

den fortsatte udvikling af outdoor området. Det vil fortsat ske på både aktørniveau 
og kommunalt niveau, hvor aktiviteterne på tværs af de to niveauer skal 

videreudvikles og udbygges gennem konkrete aktiviteter og samarbejder. Der vil 
være flere muligheder for organisatorisk forankring af enheden. Blandt mulighederne 
kunne være under Fremtidsfabrikken, EventSvendborg eller under afdelingen for 

Kultur, Erhverv og Udvikling.  

Enheden vil bestå af en direktør, som på sigt kan udvikles til en lille stab via 
medfinansiering fra projektmidler. Administrationen af centret kan ligeledes placeres 

i enheden, som også vil være bosat i huset. Enheden vil have et driftsbudget på 1,5 
mio. DKK, der dækker lønudgiften til lederen og en projektmedarbejder.  
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7  Udviklingsstrategi: Fra fabrikshal ti l fyrtårn  

Udviklingen af Frederiksø Outdoor Center er et stort og omfangsrigt projekt, som 
involverer mange forskellige aktører. Aktører som i dag kun har ringe kendskab til 
hinanden, og som derfor skal oparbejde nye samarbejdsrelationer. Samtidig er 

markedet for outdoor turisme stadig forholdsvis nyt. Som markedsanalysen viser, er 
potentialet til stede, men det skal omsættes til flere og stærkere aktiviteter og 
produkter før markedet når en volumen, der sikrer et stabilt forretningsgrundlag for 

outdoor erhvervet. Det gælder såvel eksisterende som nye virksomheder.  

Det er en proces, der tager tid. Det kræver tålmodighed og fokus fra både de private 
og offentlige aktører. Svendborg Kommune har med Frederiksø Outdoor Center en 

enestående chance for at gribe det momentum, som er oparbejdet gennem de 
senere år. Men det betyder også, at arbejdet skal i gangsættes nu. Kommunen er 
allerede i gang med en række midlertidige prøvehandling på Frederiksø og i resten af 

havnen. Outdoor aktørerne skal inddrages i de kommende prøvehandlinger, så de 
allerede nu begynder at blive synlige på havnen.  

Vi lægger op til en udviklingsstrategi for etableringen af Frederiksø Outdoor Center 

med følgende tre udviklingstrin: 

• Fase 1: Igangsætning (2016) 

• Fase 2: Modning (2017-2018) 

• Fase 3: Etablering (2019-2020) 

Aktiviteterne under hver fase er opsummeret i figuren og udfoldes yderligere 

nedenfor.  

Figur 6.3: Udviklingstrin fordelt på aktivitetsniveau 
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Fase 1: Igangsætning (2016)  

Det er nu, det sker. Hurtigst muligt skal der i dialog med erhvervet etableres 
midlertidige faciliteter, som muliggør at outdoor aktiviteter bliver en synlig del af 
Frederiksø. Det kan være etablering af midlertidige anlæg til anløb eller at beddingen 

klargøres, så den kan fungere som afgangssted for dykker- og fisketure og anløb af 
havkajakker. Der kan eksempelvis etableres opbevaringscontainere til kajakhotel og 
andet udstyr. Enten i fabrikshallen eller på selve kajen. Derudover eksperimenteres 

med forskellige former for aktiviteter og events i vandet omkring Frederiksø. 
Samtidig skal det undersøges om der er virksomheder, som allerede nu kunne være 
interesserede i at rykke ind i bygningen. 

På det politiske niveau skal der træffes beslutning om udviklingen af Frederiksø 
Outdoor Center, ligesom der skal afsættes projektmidler. Dels til ansættelse af en 
projektleder med ansvar for projektet, dels til etablering af de midlertidige faciliteter 

på Frederiksø. Mulige finansieringsmuligheder skal afsøges og dialogen med 
interesserede parter påbegyndes.  

I første fase er det Svendborg Kommune, som har ansvaret for processen. 

Centrale aktiviteter og milepæle: 

• Overtagelse af fabrikshallen fra nuværende ejer 

• Etablering af midlertidige faciliteter på kajen og i hallen 

• Erhvervet flytter konkrete aktiviteter til øen 

• Politisk beslutning om etablering af Frederiksø Outdoor Center 

• Ansættelse af en projektdirektør og etablering af projektorganisation 

• Opstart på udvikling af en samlet outdoor strategi for Svendborg Kommune 

• Finansieringsmuligheder afsøges og dialog påbegyndes. 

 

Fase 2: Modning (2017-2018) 

Formålet med fase to er at skabe et stærkt fundament blandt de centrale private og 
offentlige aktører bag Frederiksø Outdoor Center. Der etableres en 

projektorganisation med projektdirektøren i spidsen, som får ansvaret for udviklingen 
af centret frem mod realisering.  

Desuden etableres et formaliseret aktørnetværk omkring Frederiksø Outdoor Center, 

som samler de centrale interessenter, ligesom erhvervet modnes og styrkes gennem 
målrettede kompetenceudviklingsforløb.   

På Frederiksø bliver de midlertidige elementer udbygget og forskellige faciliteter og 

aktiviteter testet. Løbende bliver faciliteterne udviklet og gjort permanente, 
eksempelvis de flydende bådebroer langs kajen. 

I anden fase er det operationelle ansvar overtaget af projektorganisationen. 
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Centrale aktiviteter og milepæle 

• Svendborg Kommunes outdoor strategi vedtages politisk 

• Etablering af aktørnetværk 

• Midlertidige faciliteter på Frederiksø udbygges og gøres permanente 

• Kompetenceudvikling af erhvervet 

• Tiltrækning af større outdoor events til Svendborg og Øhavet 

• Fundraising til anlægsinvestering. 

 

Fase 3 Etablering og åbning af Frederiksø (2019-2020) 

I fase tre ombygges og klargøres fabrikshallen til sin nye funktion. Erhvervet og 
organisationer som eksempelvis Naturturisme I/S og SvendborgEvent m.fl. rykker 

ind, og Frederiksø Outdoor Center åbner officielt for borgere og turister. Der er i 
denne fase fokus på at skabe et attraktivt havnemiljø sammen med de øvrige aktører 
på Frederiksø. Centeret, Rundbuehallerne og Promenaden bliver inddraget i 

forskellige typer af outdoor events, og der skabes utraditionelle samarbejder mellem 
øens kulturaktører og outdoor erhvervet. 

Den kommunale outdoor strategi er nu fuldt udfoldet. Svendborg Kommune 

forankrer den strategiske outdoor indsats i en permanent udviklingsenhed med 
hjemsted i Frederiksø Outdoor Center. Enheden får ansvaret for at udvikle og drive 
kommunale udviklingsprojekter på tværs af forvaltninger inden for outdoor, sundhed 

og motion med inddragelse af erhvervet, foreninger og turismeorganisationer.  

Centrale aktiviteter og milepæle 

• Etablering og officiel åbning af Frederiksø Outdoor Center 

• Relevante turisme- og erhvervsorganisationer som eksempelvis Naturturisme 
I/S, EventSvendborg bliver del af centret 

• Flere store tilbagevendende outdoor events og udvikling af nye i samarbejde 
med lokale aktører 

• Projektorganisationen overgår til en permanent enhed for udvikling af 

Outdoor i Svendborg 

• Udvikling af kommunale outdoor projekter med fokus på sundhed, motion og 

natur. 
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8  Metode 

I nærværende kapitel præsenteres metoden, der ligger til grund for feasibilty studiet.  

Feasibility studiet bygger på en kombination af desk research i eksisterende 
rapporter, casestudier og indsamling af kvalitative data i form af semi-strukturerede 

interviews samt et fokusgruppeinterview. Manto bidrager ligeledes ekspertfaglige 
viden om outdoor turismen, forretningsmodeller samt de forudsætninger, der knytter 
sig til at etablere et kommercielt drevet hus.  

Konceptet for Frederiksø Outdoor Center er blevet udviklet gennem en inddragende 
proces med primære og omverdens interessenter, samt i dialog med Svendborg 
Kommune.   

Gennem rækken af interviews med interessenter blev det tydeligt, at der var basis for 
at udvikle et koncept, som også rakte ud over kredsen af erhvervsdrivende. Dels til at 
omfatte hele outdoor området og ikke kun de maritime aktører, dels ved at inddrage 

turisme- og udviklingsaktører som EventSvendborg og Naturturisme I/S. I dialog 
med opdragsgiver blev der taget et valg om, at fokusere på udviklingen af et 
koncept for et outdoor center som samlede alle centrale aktører. Konceptet er 

efterfølgende blevet udfordret og testes ved et fokusgruppeinterview, hvor de 
primære interessenter var inviteret.  

Resultatet er et koncept for Frederiksø Outdoor Center med tre udviklingsfaser, der 

hviler på en grundig markeds- og interessentanalyse.  

Følgende personer er blevet interviewet hen over foråret 2015: 

• Anders Borg, Borg Surf  
• Anja Mia Haas, EventSvendborg 
• Claus Eklund Christensen, Fiskekurser.dk  
• Elsa Lund-Larsen Økonomichef, SIMAC 
• Erik Pedersen, Dykkerklubben Dråben 
• Hans Søby, Havnechef Svendborg Havn  
• Helge Padegaard, Svendborg Kommune  
• Jan Askholm, Studierektor, SIMAC 
• Jan Olsen, Diving 2000  
• Jens Engqvist, Sejlerbutikken 
• Jesper Berhardt, SIMAC 
• Jørgen Frederiksen, Bevar Svendborg Havn 
• Line Skov Høst, Svendborg Kommune 
• Louise Balslev, Riggerne  
• Nicolai Ilcus, Nicus Nature  
• Nina Jacobsen, Naturturisme / Aktivt Øhav  
• Rico B. Jensen, Naturturisme  
• Tom Pelle, Formand for Svendborg Turistforening og direktør Hotel 

Svendborg   

Deltagere ved fokusgruppeinterview den 16. april 2015:  

• Anja Mia Haas, SvendborgEvent  
• Frank Kirkegaard, Riggerne 
• Louise Balslev, Riggerne 
• Jan Olsen, Diving 2000  
• Klaus Johannesen, Svendborg Kommune 
• Nicolai Ilcus, Nicus Nature  
• Rico Jensen, MTBEvent & MTB Forening Svendborg  
• Rico B. Jensen. Naturturisme I/S.  


