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delmål indsatsområde handling

A1

Bedre mulighederne for et 
aktivt udeliv i 3 naturom-
råder med national værdi

ud i naturen

Mødesteder

Øhavet
Støtte etableringen af et landskabsmuseum som samlende 
indgang til områdets oplevelser

Mødested på Bittenhus - planer om et Blåt Kystakademi støttes

Faldsled Strandpark - multifunktionelt mødested

Kystnær sti Bjørnø-rundt

ny sti fra faaborg til dyreborg langs kysten

adgangen til og langs kysten på Sydfyn styrkes

nyt sammenhængende offentligt naturområde ved kysten, 
hvor natur og det aktive udeliv kan udvikles. kan være et om-
råde som eksempelvis knolden. Sydfyn mangler et sådanne 
område

Bakkerne
Støtte etableringen af et landskabsmuseum som samlende 
indgang til områdets oplevelser

Pipstorn skov - nuværende arbejde fortsættes og udvikles når 
nye muligheder opstår

Multifunktionelt Trailcenter ved Gåsebjerg Sand etableres. 
Herfra udgår mange aktivitetsmuligheder (MTB, løb mv.)

tarupdavinde
Støtte etableringen af mødested for selvorganiserede og 
foreninger - af national interesse

fokus på at udvikle ny natur og friluftslivet
w

A2

vandring, MtB, turcykling, 
lystfiskeri, løb og ridning i 
naturen af en kvalitet, som 
er blandt de bedste på
nationalt niveau

ud i naturen MtB-spor
Lave 50 km MTB spor omkring Svanninge Bakker. Som grene 
ud fra Trailcenter Gåsebjerg Sand

MTB-teknikbane ved Gåsebjerg Sand

forbinde nord/syd via cirka 20 km MtB rute. for de mindre 
teknikkrævende

lave min. 20 km MtB spor i ringeegnen og forstadsbåndet. 
herunder understøtte et nyt spor ved lærkedal

understøtte udvidelsen af allerede etablerede spor, f.eks. 
MtB spor i tarup-davinde området

Spor laves i samarbejde med lodsejerne. driften finansieres 
primært via brugerbetaling
w w

dette katalog af mulige handlinger er et oplæg til inspiration og dialog på tværs af de kommunale koncernom-
råder, samt med borgere og foreningslivet.

Strategisk mål: Flere borgere og turister er aktive i naturen
vi skal være kendt som et af danmarks bedste områder for friluftsliv og motion i naturen.
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Øhavsstien
Udvides til Horne-land

fortsat fokus på drift og vedligehold

udvikling af grønne støttepunkter langs øhavsstien

turridning
understøtte en eventuel udvidelse af allerede etablerede 
ridestier, riderute Sydfyn og i tarup-davinde

understøtte udviklingen af nye lokale ridestier og forbindelser 
mellem disse i hele kommunen

undersøge og understøtte muligheder for pausepladser og 
hestebadestrande
w

lystfiskeri
Understøtte den tværkommunale indsats i Havørred Fyn

understøtte det brede lystfiskeri, ved blandt andet at indtænke 
lystfiskeriet i nye faciliteter ved kysten (eksempelvis ved blå 
støttepunkter)

turcykling
understøtte væksthus fyns arbejde med Bike island 2020

understøtte at der etableres et Bike hotel i kommunen. del 
af Bike island initiativet

understøtte turcykling og i samråd med Bike island 2020 
vurdere opsætning af pumpestationerw

A3

flere friluftsaktiviteter på 
og ved vandet

nye aktiviteter flere maritime aktiviteter ved at hjælpe og understøtte forenin-
ger og private udbydere til at lave aktiviteter:

Bynære aktiviteter ved Faaborg Havnebad

Aktiviteter ved Bitten Hus

Aktiviteter ved Tarup/Davinde

der kan anvendes forskellige virkemidler - eksempelvis give 
adgang til faciliteter

understøtte nye aktivitetsmuligheder indenfor sejlads, kajak, 
roning og åbent-vand-svømning. Med afsæt i nuværende fore-
ningerw

A4

vi griber den voksende 
eventkultur, hvor folk 
mødes, inspireres og ser
nye trends

Mødesteder Støtte opbygningen af Outdoor Sydfyn - dels som årlig event, 
men fremover særligt som platform for udvikling af aktiviteter 
(primært i sommerhalvåret) omkring øhavet og bakkerne

Tage initiativ til at samle alle nationale aktører omkring et årligt 
nationalt møde om friluftslivw

A5

alle i fMk skal møde et 
bredt udsnit af natur- og 
friluftsoplevelser i kom-
munen

ud i naturen

nye aktiviteter

Markedsføring
Ny hjemmesideplatform målrettet borgere og potentielle tilflyt-
tere med alle informationer om ”Fritidsaktiviteter i FMK”.
Herunder foreningstilbud, motion i naturen, oplevelser i na-
turen, hvordan får jeg adgang til faciliteterne. Siden skal have 
en aktivitetsindgang: Som MTB bruger, åbent-vand-svømmer, 
badmintonspiller osv.
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Kortlægning af sti-muligheder omkring alle bysamfund over 250 
indbyggere

Det er bredt omkring kommunens bysamfund, at der er behov 
for fremme af bynære stier. 15 steder etableres nye stier, hvor 
der er behov og lokalt engagement

Børnefamilier
kursus og aktiviteter udbydes mod brugerbetaling. foreninger, 
trente Mølle eller private udbydere. Muligheder afdækkes og 
der koordineres adgang til eksempelvis faciliteter

ved drift og nye tiltag i kommunale grønne områder har vi 
særligt fokus på at støtte mulighederne for aktiviteter i naturen

lær et nyt naturområde at kende
Årlige ture/events i naturen for at skabe opmærksomhed og 
tryghed for at bruge naturen i samarbejde med foreninger, natur-
skoler mv.

Sårbare/udsatte målgrupper - indsatser i samarbejde med rel-
evante organisationer, f.eks:

natur- og idrætsdag for udviklingshæmmede (dhif)
“kom med på udeholdet” med friluftsliv for børn med adhd 
og autisme (dgi)
naturklub for børn med handikap (handicapidrættens videns-
center, red Barnet)
naturfamiler (dn)

A6

Børn og unge møder na-
turen og friluftslivet som en 
integreret del af undervis-
ningen

nye aktiviteter

Mødesteder

Særlig indsats overfor børn og unge i skolerne:
Udarbejdelse af forslag af læringstilbud tilpasset forskellige 
alderstrin. Eksempelvis at alle elever skal have forløb omkring 
Øhavet inkl. ekskursioner til småøerne med basalt friluftsliv

Vejledning/støtte til frivillige foreninger til udvikling af forløb 
med det aktive udeliv, som en del af “den åbne skole”

ved 3 skoler udvikles egnede arealer til udeskole. faciliterer der 
understøtter mulighederne for et aktivt udeliv og udeskole for 
undervisning. eksempelvis et ”klasseværelse i skoven”

grønne støttepunkter
understøtte etableringen af et grønt støttepunkt på lærkedal - 
for skoleklasser, foreninger og andre grupper
w

A7

den kommunale patientud-
dannelse og genoptræning 
har et stigende antal tilbud 
der foregår i naturen

Mødesteder Afdækker hvordan naturen kan understøtte den kommunale 
patientuddannelse og genoptræning

Igangsætte handlinger på baggrund af dette arbejde. 
Eksempelvis hvordan faciliteter (mødesteder) kan indrettes 
så de opfylder behov
w
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delmål indsatsområde handling

B1

tidssvarende og gode 
fysiske rammer der inviterer 
til fremtidens aktiviteter og 
motionsvaner

Mødesteder Facilitetsanalyse for fritids- og friluftsfaciliteter
Skal belyse anvendelse og behov. F.eks. udvikling af special-
faciliteter til f.eks. springgymnastik, udendørs støjende aktivi-
teter, mm.

optimere nuværende faciliteter til borgernes behov, nye vaner
og flere brugergrupper - udviklingsplaner vers. 2.0

Udviklingsplaner vers. 2.0 for f.eks. Rolfhallen, Brobyværk
Hallen, Bøgebjerg Hallen, Korinthhallen, m.fl. hvor hallen 
i højere grad bliver det centrale møde- og aktivitetssted i 
lokalsamfundet

Opfølgning med konkrete handlinger på § 17,4 udvalget, hvor
der arbejdes med støtte og drift af bæredygtige faciliteter til
foreninger og selvorganiserede aktive

w

B2

vi eksperimenterer og 
arbejder mod multifunk-
tionelle mødesteder, der kan 
bruges af mange - herunder 
det aktive inde- og udeliv

Mødesteder Udvikle ”Gåsebjerg Sand Aktivitetscenter” Trailcenter - både
som foreningshus for 3 (eller flere) faste klubber - samt skoler, 
institutioner og selvorganiserede

Udvikle et Kystakademi ved Bitten Hus

Understøtte Naturstyrelsens udvikling af Lærkedal til et multi-
funktionelt friluftscenter målrettet undervisningsinstitutioner 
og familier med små børn. Et “sikkert“ friluftsområde til over-
natning, vild mad, skov-undervisning og aktivt naturbrug

Indefaciliteter åbnes for det aktive udeliv
Etablere min. 3 støttepunkter for aktivt udeliv i forbindelse 
med/i tilknytning til eksisterende indefaciliteter. Eksempelvis 
hallen der åbnes på nye måder med fleksibel adgang

udvikle haller og andre faciliteter til mere multifunktionelle 
faciliteter, der bl.a. kan understøtte aktiviteter for hele børne-
familien - såvel inde som ude

Mere aktivitet i faciliteterne om sommeren
opstart af 2 projekter der skal eksperimentere med, hvordan 
indefaciliteter kan aktiveres i sommerhalv-året i forhold til 
turister, borgere og friluftslivet

Brobyværk hallens nye faciliteter viser vejen for fremtidens 
faciliteter - der skal eksperimenteres med nye måder at bruge 
faciliteternew

B3

Stærke og kompetente 
idræts- og aktivitetsforenin-
ger udvikler nye aktiviteter 
og fællesskaber

foreningsudvikling Opfølgning med konkrete handlinger på § 17,4 udvalget, hvor 
der arbejdes med foreningernes og hallernes samarbejde med 
kommunen

foreninger i forandring
Støtte og opkvalificere trænere og ledere

hjælpe foreningerne med at udvikle strategier for rekruttering 
af frivillige - det er foreningslivets store udfordring at sikre 
kvalificerede trænere og ledere

foreningsguide, der kan understøtte og faciliterer den enkelte 
forening og tværgående lokale samarbejder

Strategisk mål: Flere borgere er aktive i foreningsfællesskabet
Et unikt samarbejde og synergi mellem det organiserede foreningslivog de selvorganiserede udøvere skal være med til at 
styrke foreningerne.
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kommunen skal være i stand til at udvikle, samarbejde og 
understøtte foreningernes ideer, projekter og fysiske rammer.

faaborg-Midtfyn kommune har været en del af forskningspro-
jektet “Samspillet mellem den frivillige og kommunale sektor” 
på Sdu, 2016-2018. Projektet har blandt andet undersøgt på 4 
relevante samarbejdsprojekter mellem kommunen og civil-
samfundet i fMk. anbefalingerne fra projektet bør indgå i det 
videre arbejde med at udvikle samspillet mellem kommunen 
og civilsamfundet.“
link til undersøgelsens anbefalinger: 
https://sdu.dk/frivillig-kommunal

Samarbejde på tværs af foreninger
Opstarte foreningsforum i 3 egne

Bringe ny viden til foreningerne, evt. arrangere fællesstudieture

Koordinere og drøfte konkrete initiativer på tværs af foreninger 
og organiseringsformer
w

Samarbejder og partnerskaber mellem folkeoplysende foreninger 
og frivillige sociale foreninger/organisationer om at skabe flere 
tilbud til sårbare/udsatte målgrupper

eksperimentere med klynge-dannelse af foreninger i lokale inter-
essefællesskaber

- Skal skabe nye aktiviteter og synlighed

- rekruttere medlemmer der stopper i en forening men kan 
motiveres til anden foreningsaktivitet

B4

flere unge fastholdes og 
seniorer inkluderes i fore-
ningerne

nye aktiviteter Motion, bevægelse og et samfundsengagerende dannelses-
aspekt skal være muligt i alle livsfaser - fra vugge til grav - med 
særligt fokus på attraktive og involverende tilbud til de unge og 
seniorgruppen

Understøtte mere fleksible aktiviteter og motionsformer - samt 
foreningstilbud der kombinerer inde- og udeaktiviteter til flere 
målgrupper. Herunder at familier kan være aktive sammen

Streetsport/gadeidræt
Der udpeges egnede steder i synergi til andre faciliteter og 
byrum, afdækkes behov, samarbejder og mulig organisering

Midtfyns Multipark og et fælles foreningshus etableres om-
kring Midtfyns Fritidscenter

Støtte kursusaktivitet i foreningerne - nye aktiviteter i nye arenaer 
til nye målgrupper

eksempelvis MtB, sejlads, kajak, roning, motionskoncepter, mm.

nye former for det at deltage i en forenings aktiviteter

understøtte spejdernes arbejde med børn og unges demokra-
tiske dannelsespotentialer, samt spejdernes rolle med at udbrede 
børn og unges kendskab til et aktivt udeliv

understøtte foreninger med elitesport - gode fysiske rammer og 
muligheder for tilpasning af uddannelse og arbejde er med til at 
fastholde unge i sporten, og samtidig uddanne sig

w

6

B5

alle børn og unge i fMk 
skal møde et bredt udsnit af 
idræts- og foreningslivet

nye aktiviteter Projekt åben skole i Faaborg (Faaborg samvirkende idrætsfore-
ninger) - erfaringer udbredes og evt. tilpasning af koncept

Den åbne skole - ”Skolen i virkeligheden” platform udarbejdes til 
gavn for samarbejdet mellem skoler og foreningsliv

”unge i front” - støtte øget samarbejde mellem foreninger, skoler 
og dgi

B6

en unik brobygning fra det 
kommunale sundhedssys-
tem til foreningerne

foreningsudvikling Øget brobygning fra sundhedssystemet til et aktivt liv i forenin-
ger eller andre aktive lokale fællesskaber - herunder god tilgæn-
gelighed til lokale aktiviteter

Genoptræning, forebyggelse og opfølgning i eksisterende idræts-
faciliteter

Min. 5 steder (fx foreninger og haller) startes konkrete forløb 
med tæt brobygning til den kommunale rehabilitering

holdboldspil som genoptræning/forebyggelse i samarbejde
mellem kommunens sundhedsafd. og relevante foreninger

Sundhedsidræt lokalt - koncept udvikles i samarbejde med dgi, 
foreninger og idrætshaller

w

B7

lettere adgang til viden om 
foreningstilbud

Mødesteder

foreningsudvikling

Markedsføring
Ny hjemmesideplatform målrettet borgere og potentielle tilflyt-
tere med alle informationer om ”Fritidsaktiviteter i FMK”.
Herunder foreningstilbud, motion i naturen, oplevelser i na-
turen, hvordan får jeg adgang til faciliteterne. Siden skal have 
en aktivitetsindgang: Som MTB bruger, havsvømmer, badmin-
tonspiller, osv.
w
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