Turisme og erhverv
Ærø Turist- og Erhvervsforening
Ærø Turist- og erhvervsforening er gjort slagkraftig med god økonomi.
Foreningen arbejder på at etablere en udviklingspark for iværksættere fx i en af de ledige
kommunale ejendomme. Der mangler dog en afklaring af, i hvilken grad kommunen har
ressourcer til at gå ind og støtte et sådant projekt finansielt.
En serviceuddannelse for de personer, der har direkte kontakt til turisterne er i støbeskeen i
samarbejde med Oplevelsernes Akademi og VUC Fyn. Forventes startet efter sommerferien
2009.
Det er lykkedes at koordinere åbningstiderne for øens spisesteder, sådan at der altid er et eller
flere steder åbent til frokost og til aften.
Der arbejdes løbende med etablering af nicheproduktioner. Således udvider Honninghuset med
tilskud fra LAG, Sæberiet udvider med ny produktionslinje, flydende sæbe, med tilskud fra
LAG, og Earthenergy etablerer udviklingscenter på Ærø for elscootere med mere med tilskud
fra LAG.
Det Blå Ærø søges bl.a. udviklet gennem erhvervsprojektet Maritime Potentialer, som udføres i
regi af Sydfyns Udviklingssamarbejde, SUS.
Turist- og Erhvervsforeningen har truffet principbeslutning om, at Ærø skal være den
foretrukne vandreø i 2012. Foreningen er optaget som medlem af Walking Denmark og
markedsføringen er kommet godt fra start.
Der er endnu ikke sket en udvikling af turistture med mindre både til småøerne, men
Birkholmsposten vil blive markedsført mere aktivt i den kommende sommer.
Foreningen tager i april initiativ til et møde med cykeludlejere på Ærø for at prøve at udvikle
konceptet ”Lej en cykel i Søby, aflever den i Marstal og tag bussen tilbage”. Der er endvidere
planer om at udleje 20 elknallerter fra Søby Cykelforretning.
Der er fortsat meget at gøre med udvikling af pakkerejsetilbud. Der er i dag kun få tilbud: Ærø
Strand har weekendpakker. Det lille Hotel og Tolbodhus markedsfører en fælles eventyrpakke.
Der er ikke sket noget omkring ”Åben gård” konceptet, men introduktion af Kys Frøen
naturcenteret ved Søbygård vil blive et godt turismetilbud til børn.
Det går dårligt med at øge overnatningsmulighederne. Ærøskøbing Vandrerhjem lukker, Søby
Camping kan ikke få lov af staten til at udvide, og Ærøskøbing Camping har ikke penge til
nødvendig renovering af gamle hytter.
Ærø Kommune
Ærø Kommune har et tæt samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen og kommunen
støtter foreningen økonomisk med et grundtilskud på 1,2 mio.kr. årligt og et krone til krone
tilskud svarende til summen af foreningens kontingentindtægter og generelle
markedsføringsbidrag fra erhvervslivet, i alt 1,8 mio. kr. i 2009.
Kommunen har endnu ikke fået gødet jorden tilstrækkeligt til at øens handelsforeninger er
blevet sammenlagt.

Arbejdet med at tiltrække arbejdskraft til øen er en løbende proces, hvor seneste tiltag er
ansættelse af en bosætningsmedarbejder i turist- og erhvervsforeningen med fokus på
tiltrækning af arbejdskraft og tilflyttere.
Som baggrund for en henvendelse til Erhvervsministeren om de vanskellige låneforhold i
yderområder som Ærø, er Turist- og erhvervsforeningen begyndt at indsamle
baggrundsmateriale fra ærøske virksomheder.
Kommunen vil i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommuneplan søge om
tilladelse til udlæg af sommerhusområder ved Søby, Borgnæs og Marstal.
For at styrke mulighederne for at have fjernarbejdsplads på Ærø, har kommunen sammen med
Turist- og Erhvervsforeningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at afdække
mulighederne for etablering af et brugerfinansieret højhastigheds bredbåndsnet på Ærø. Ærø
Elforsyning, der var tiltænkt en rolle som ejer af nettet, ønskede ikke at være med på
baggrund af den målte brugerinteresse. Der søges nye partnere til projektet.
Kommunen søger investorer til etablering af et kurcenter vest for Ærøskøbing, men den
aktuelle finanskrise har vanskeliggjort opgaven.
En gruppe ærøborgere har nedsat en arbejdsgruppe, der er ved at lægge sidste hånd på et
projekt om udvikling af cykelstier på Ærø og samtidigt lancere et projekt ”Tryg på Ærø”, der
skal gøre Ærø til Danmarks venligste cykelø. Kommunen etablerer i samarbejde med
Arbejdsmarkedets Feriefond, Skov- og naturstyrelsen og Naturturisme I/S cykelsti langs Drejet
og kombineret cykel, gang og ridesti langs kysten i Nevre.
Der er endnu ikke taget skridt til at gøre dele af vandrestinettet og andre naturområder
specielt tilgængelige for bevægelseshæmmede.
Ud over samarbejdet med den lokale Turist- og erhvervsforening deltager kommunen også i
det Sydfynske Udviklingssamarbejde, SUS, der arbejder målrettet med en række
erhvervsfremmeprojekter til gavn for Sydfyn og øerne.
Følgende erhvervsprojekter blev søsat i SUS-regi efteråret 2008, og der blev nedsat
arbejdsgrupper til at undersøge potentialet:
• etablering af sydfynsk investeringsfond
• etablering af kommunalt formidlet netværk
• frembringelse af velkomstpakke
• gør Sydfyn mere attraktiv for uddannelsessøgende – og for kandidater med
videregående uddannelse
• oplevelseszoner i det sydfynske område
• kodeks for iværksætteri på Sydfyn
• etablering af netværk i erhvervsregi
• erhvervsservice i det sydfynske område.
Arbejdsgrupperne har afsluttet deres arbejde.
Endvidere arbejdes der gennem samarbejdet i Sydfyns Udviklingssamarbejde med følgende
større projekter:
•
•
•
•

Fremtidsfabrikken Sydfyn
Mekatronik
Maritime potentialer
Fynske Fødevarer

•
•
•

Sydfyn 20.10.2010 – et boligeksperiment
Japanturisme
Event Sydfyn

Nyt: Indsatsen for at gøre Ærø til Danmarks maritime centrum skal styrkes.
Nyt: Fokus på udlejning af cykler og elbiler herunder markedsføring som grøn og miljørigtig Ø.
Nyt: Bo på Ærø på prøve. Mulighederne ønskes afklaret af Turist- og erhvervsforeningen.

