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 PROJEKT:  #iFaaborgMidtfynzummerinsekterne 

 

Insekthoteller med kunstneriske dimensioner. For 6 byer og 1 slot i Faaborg Midtfyn Kommune.  
Et bæredygtigt, samskabende, lokalt forankret projekt, der inkluderer mange samarbejder på tværs og har fokus på samspillet mellem 
funktion, kunst, æstetik, kultur, natur, erhverv, landdistrikter, byzoner og bioversitet.  

Projektet har også til formål at skabe arbejdspladser, øge iværksætteriet og bioversiteten i kommunen, etablere en/flere nye kreative, 
håndværksmæssige, designrelaterede virksomhed/er. Visionen er at blive ”firstmover kommune” på bioversitet og skulpturelle insekthoteller.  

 

Bioversitet  
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende.  

Den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet. 
Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til landbrug, 
skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion. 

Tabet får desværre ikke den nødvendige bevågenhed i samfundet, og økonomer anerkender ikke den værdi, som biologisk mangfoldighed 
har for samfundsøkonomien. 

Heldigvis er der god respons fra naturen, når vi stopper skadelige aktiviteter og genopretter ødelagte økosystemer. Vi kan stadig nå at sætte 
ind og gøre en nødvendig forskel og forandring. 

 

 

 

 

 

http://www.woodnwonder.com/
mailto:info@woodnwonder.com
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WWF’s flagskibs publikation 
Living Planet Report 2018 giver et videnskabeligt bevis for, hvad naturen har fortalt os gentagne gange: 
Uholdbar menneskelig aktivitet skubber planetens naturlige systemer, som støtter livet på Jorden, til 
kanten.  

Rapporten viser det presserende behov for en ny global aftale mellem natur og mennesker.  

Aftalerne skal indeholde klare, ambitiøse mål og er virkelig påkrævet nu, for at stoppe den ødelæggende 
tendens og tab af biodiversitet, der i øjeblikket påvirker den planet, vi alle kalder hjem.  

Living Planet Report 2018 kan læses her 

 

 

  
 
25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene 
skal frem til 2030 sætte ny kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og dyr. Verdensmålene udgør 17 mål og 169 delmål, 
og forpligter alle FN’s 193 medlemslande.  

Mål nr. 11: Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige, består af flere delmål.  

Især delmål 11.a og 11b er relevante for projekt #iFaaborgMidtfynzummerinsekterne: 
 

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at 

styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning. 

11.b Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører 

integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til   

klimaændringer, modstandsdygtighed…. 

FN’s Verdensmål kan læses her 

 
Hvor 
De fleste byer i FaaborgMidtfyn Kommune er sammen med Heartland Festival på Egeskov Slot i rivende udvikling.  

Byerne nævnt herunder, har spændende tiltag på tegnebrættet vil ændre karakter de kommende år og indbyggertallet stige set i lyset af, at 
Odense vokser eksplosivt med: 

 Det nye Sygehus syd for Odense 
 Udvidelsen af Forskerparken og SDU 
 Den nye Letbane i Odense, da etableres mulighed for skift mellem Letbane og Svendborgbanen. 

Insekthotellerne vil - med fokus på at understøtte FNs Verdensmål - kunne bidrage til at udvikle, styrke og fremtidssikre bosætning, 
sammenhold, by- og egnsprofilerne for disse byer og steder i FaaborgMidtfyn Kommune: 
 

Ringe  Er i gang med udvikling og fremtidssikring af bylivet og udarbejdelse af bymidteplan. Sammen med insekthotellerne er  
  det oplagt også at tænke en byhave ind fyldt med insektvenlige blomster og krydderurter. Læs mere om Ringe her  
 
Faaborg  ”Sammen om” og ”Tættere på”, to centrale begreber FaaborgMidtfyn Kommunes udviklingsstrategi for 2015-2030.  
  Den kan læses her 
 

 

 

https://d1qkbvpvihpfr5.cloudfront.net/downloads/wwf_lpr2018_full_report_spreads_25_10_2018.pdf
https://www.verdensmaalene.dk/maal/11
https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/ringe-bymidte/
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/By_Land_og_Kultur/bladrepdf/Udviklingsstrategi_20152030/index.html#/1/
https://www.verdensmaalene.dk/
http://www.verdensmaalene.dk/maal/11
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Årslev Fremtidens forstad. Kommunen har besluttet at opgradere byrum, stier og veje og grønne arealer, understøtte klima-    
  tilpasningsprojekter og sociale og kulturelle mødesteder og arrangementer. Lige nu opføres Lensmarken, som er 
 40 DGNB- certificerede almene boliger. De første af sin slags på Fyn. I samspil med insekthotellerne vil det være   
  oplagt at anlægge en byhave. Læs mere om Årslevs fremtid her 

Nr. Lyndelse  Alle sejl er sat til for at få 600 nye borgere til at bosætte sig i Nr. Lyndelse og Nr. Søby frem til 2030. Der er lavet en stor  
  master- og udviklingsplan for området. Nr. Lyndelses nye fri-og samlingssted, Skullerodsholms Aktiviteteshus, vil være et   
  oplagt domicil for insekthotellerne evt. med etablering af byhaver. Læs mere om Nr. Lyndelses planer her  

Egeskov Slot /  Heartland Festival på Egeskov Slot i Kværndrup, gennemføres i et samarbejde mellem Udvikling Fyn, Region    
Heartland /  Syddanmark, Faaborg-Midtfyn Kommune og Egeskov Slot. Festivalen løb for første gang af stablen juni 2016.
 På tre år er besøgstallet tredoblet til 18.000. Festivalen sigter mod at kunne åbne for 25.000 besøgende de næste år. 
 Haven og parken på Egeskov Slot er en af de 12 mest spektakulære haver i Verden. En ”skulpturpark” af insekthoteller  
  vil matche parken og være i tråd med filosofien og visionen for Heartland Festival. 

Broby ”Tæt på Naturen - tæt på hinanden”. Byfornyelse i Brobyerne, som vil styrke bosætningen ved at udbygge byernes   
  samspil med hinanden og med naturen. Ved siden af insekthotellerne vil det være oplagt at anlægge en byhave.  
  Fremtidsplanerne for Broby kan læses her  

Ryslinge  Byen har et aktivt foreningsliv samt en masse unge på højskole, efterskole, friskoleliv. Insekthotellerne med byhaver, vil  
  være ideelle nye samlingspunkter for byens unge, som også er tænkt med som ”bygherrer og anlægsgartnere”. 

 

 
Hvordan  
Med bæredygtige bygge,- natur,- og genbrugsmaterialer designes, laves og opstilles robuste og attraktive boliger for bier, mariehøns og 
insekter, til at bo, spise, leve og yngle i.  

Der vil - til forskel fra ”almindelige” insekthoteller, være fokus på den kunstneriske, æstetiske udførelse og opstilling, så insekthotellerne og 
evt. byhave og beplantning, vil løfte bybilledet / området væsentligt. Hotellerne skal placeres som en ”skulpturel installation / 
skulpturlandsby” et centralt sted i hver by, og vil ud over at opfylde insekternes behov for bolig, derfor også være kultur og kunst og 
samlingssted for liv og aktivitet i (lands)byen året rundt.  

Insekthotellerne, blomsterområderne og byhaverne etableres efter økologiske / bæredygtige principper. 

 

 

https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/fremtidens-forstad/
https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/forslag-til-masterplan-og-udviklingsprogram-for-nr-lyndelse-og-nr-soeby-i-hoering/
https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/byfornyelse-i-brobyerne/
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Hvem og hvad 
Projektleder, designer, kunstnerisk, æstetisk sparringspartner  
Bente Hovendal, woodnwonder 

Bygherrer, medspillere & samarbejdspartnere 
Byernes indbyggere og virksomheder. Eleverne på Sydfyns Erhvervs Forskole. Trente Mølle. Polymeren. Midtfyns 60+. Eleverne på 
Ryslinge Højskole og Ryslinge Efterskole. Ringe & omegns Biavlerforening. Øhavsmuseet Faaborg. Ringe Stationsbygning. Egeskov Slot. 
Frivillige pensionerede håndværkere, iværksættere og ildsjæle + andre flere nye tilkommere. 
 
Byggepladser  
På Polymeren og Tingcentralen i Årslev og Sydfyns Erhvervs Forskole i Ringe og Faaborg (bygge/anlæg & natur/friluft). 

Byggematerialer 
Bæredygtige bygge, natur, og genbrugsmaterialer, miljøvenlig maling og byggekomponenter. 
 

Hjælpe- og inspirationsteam 

Eleverne på Sydfyns Erhvervs Forskole sammen med deres faglærer. Trente Mølle. Midtfyns 60+ og andre. 
 

Vedligeholdelse 
Et fast team af frivillige, dedikerede ildsjæle tilser og vedligeholder hotellerne i hver by.  
 

Vision 
At invitere og involvere alle mennesker, aldre, familier, etniciteter i FaaborgMidtfyn til at integrere Verdensmålene, være sammen og 
samarbejde om noget meningsfuldt, livskabende, der styrker fantasien og fællesskabet. Insekthotellerne og meningen med at forbedre 
forholdene for bioversiteten, mens et lokalområde forskønnes, giver et tilhørsforhold og et ejerskab, fyldt med stolthed og glæde.  

”Bygherrerne” vil ofte kigge forbi og tilse ”deres hotel”. Det giver motion, fællesskab og sætter inspirerende dønninger i gang for lokale og 
besøgende. Liv skaber mere liv… for både mennesker og dyr.  
 

Iværksætteri 
Projektet har ligeledes til formål at skabe arbejdspladser, øget iværksætteri og vækst i Faaborg Midtfyn og etablere en/flere nye kreative, 
håndværksmæssige, designrelaterede virksomhed/er.  

Insekthotellerne skal sættes i produktion som en (socialøkonomisk) virksomhed på Polymeren i Årslev, med genbrugscentralen 
Tingcentralen vigtig medspiller. Virksomheden skal tilbyde konsulentbistand, designe, bygge og opsætte insekthoteller med et kunstnerisk 
personligt præg, vejlede og hjælpe ved blomster såning og beplantning, evt. indrette ”byhaver” samt kunne inspirere til at få bioversiteten til 
at blomstre sammen med insekthotellerne. 

 

Markedsføring 
#iFaaborgMidtfynzummerinsekterne kan være det gennemgående, genkendelige hashtag på Facebook og Instagram. Via fotos, 
historier, konkurrencer o.a. kan der laves flere hashtags, der dokumenterer trivslen på hotellerne og alle de menneskeliv der også trives, når 
hotellerne skal passes og plejes.   

PR og livet omkring #iFaaborgzummerinsekterne i relation til FN’s Verdensmål udbredes via postkort, posters, SoMe, lokale initiativer. 

Fortællingerne om mennesker, insekter, samskabelse og ”livet i Vandkantsdanmark” tænkes som værende farverigt og inspirerende. 
Faaborg Midtfyn skal være rollemodel og forgangsbilleder for andre byer og kommuner og skabe bevidsthed og forståelse samt kalde på 
handling alle steder i Danmark. 

 

 

http://polymeren.dk/
https://polymeren.com/tingcentralen/
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Estimeret budget pr. by  
Anlægs- og byggematerialer, lokaleleje     kr.   40.000  

Honorar incl. produktudvikling, sparring, tingfinding og afhentning, 
kørsel for alle implicerede    kr.   70.000 
 

Subtotal      kr. 110.000 

Medfinansiering fra Øernes Kunstfond   kr.   70.000 
Udgift FaaborgMidtfyn Kommune    kr.   40.000 

 

 

 

 

 

 


