
Hvorfor flytte til Fyn? 



Hvorfor flytte til Fyn 

i stedet for 
til f.eks. Sjælland eller Jylland? 
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NATUREN 
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Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af 

NATUREN 
 

men de mener i nærheden af 

MOTORVEJEN 
 

så vidt muligt i et 

VILLAKVARTER 
 

og gerne tæt på en 

STORBY 



Ingen flytter til kommuner,  
selvom kommunerne tror det. 



Hvad med 

Fyn? 



”Øh…..”! 





Google, Billeder: FYN 



Google: 
”Kongressteder, FYN” 



Vækst i BNP 2008-2010. 
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Kilde: Danmarks Statistik 



Flest tabte job i det private erhvervsliv 2008-11 

-18.000 
-17% 

Kilde: Professor Niels 
Westergård-Nielsen, Aarhus 
Universitet og Børsen 
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Erhvervsklima Kommunens image 

Kilde: DI 2012 

Erhvervsliv. Kun 2 kommuner i den bedste halvdel. 



Turisme 



Eventyrets ø 

Turisme. Fyn er helt sin egen. 
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Turisme. ”Markedsandele” (% af hele landet). 

Museumsbesøg 

Hotelovernatninger, 
danskere 

Hotelovernatninger, ialt 
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Fyn. ”Indvandring” og ”udvandring” 2011 

+342 -841 



Fyn. ”Indvandring” og ”udvandring” 2011 

Unge 
udvandrer. 
60-69 årige 
indvandrer. 

+342 -841 



Byerne på Fyn. 
Udvikling 2006-11 

Stigning 

Stagnation/f
ald 



Storbydanmark 

Stigning 

Stagnation/f
ald 



Storbydanmark. 
Og Fyn 

Stigning 

Stagnation/f
ald 



Konkurrencen? 



Vindere og tabere 



Det rådne 
banan? 



Det rådne 
banan? 

Det runkne 
æble? 



Fyn er en ø med en række provinsbyer, hvoraf to 
er større end de andre. 

Lige meget hvor man bor, kan man komme til 
den anden ende af øen på under en time. 



Øen er ikke udpræget erhvervsvenlig og har 
landets mest negative udvikling i antallet af 

private arbejdspladser. 
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Øen er ikke udpræget erhvervsvenlig og har 
landets mest negative udvikling i antallet af 
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Øen er ikke udpræget erhvervsvenlig og har 
landets mest negative udvikling i antallet af 

private arbejdspladser. 

Øen lider i udpræget grad af 
selvtilstrækkelighed. 

Øen har mange besøgende turister, men 
markedsandelen er faldende - også når det 
gælder antallet af mennesker, der ønsker at 

bosætte sig dér. 

Fyn er en ø med en række provinsbyer, hvoraf to 
er større end de andre. 

Lige meget hvor man bor, kan man komme til 
den anden ende af øen på under en time. 



Øv 



Lille Fyn, hvad nu? 



(For en banal ordens skyld): 

Fyn er en del af Danmark. 
En oase midt mellem 
landets to storbyer. 

En ø. 



Fyn må ind på danskernes 
mentale landkort. 



Og finde sit helt eget 
ståsted. 



Min barndoms remse. 

Nyborg 

Svendborg 

Faaborg 

Assens 

Middelfart 

Bogense 

Odense 

Kerteminde 



Det samarbejdende Fyn. 

455.000 mennesker. 
10 kommuner. 
En halv region. 



Det samarbejdende Fyn. 



Det samarbejdende Fyn. 

Jo mere, de fynske 
kommuner konkurrerer 

med hinanden, desto 
mere taber Fyn. 

 
(Bortset fra Middelfart, der 
ikke er en fynsk kommune). 



Det samarbejdende Fyn. 





Hvis nogen skal 
opdage det her, 

må der helt 
andre boller på 

suppen. 



Ud-af-storbyen-liv. 



Folk siger altid, at de allerhelst vil bo i nærheden af 

NATUREN ✔ 
 

men de mener i nærheden af 

MOTORVEJEN ✔ 
 

så vidt muligt i et 

VILLAKVARTER ✔ 
 

og gerne tæt på en 

STORBY 



Klokken er 17.10 en torsdag i maj 



Hvad er Odense kendt for? 

H.C.Andersen 
Vollsmose 

Syddansk Universitet 
Odense Zoo 

Odense Teater 
Brandts Klædefabrik 

???? 



Hvorfor har 
Odense ikke 

en Bazar? 
HCA ind i det 21. 

århundrede! 

Få nu den 
bymidte samlet! 

Byen, åen og 
fjorden! 

Mere alternativ 
ungdommelighed! 
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Hvad er Odense kendt for? 

Hvorfor har 
Odense ikke 

en Bazar? 
HCA ind i det 21. 

århundrede! 

Få nu den 
bymidte samlet! 

Byen, åen og 
fjorden! 

Mere alternativ 
ungdommelighed! 

Men ikke en by  
a la Århus eller 

København. 



Ud-af-storbyen-liv. 

Mere selvbevidsthed, mindre selvtilstrækkelighed 

Både ”fast” og ”slow”, men ikke anti-storby. 

Menneskelige byer. 

(Men ikke så meget pysse-nygge-hygge). 

”Falde ned”, ro, ikke-stress, ægte samvær, nydelse. 



Folk siger altid, at de allerhelst vil bo i nærheden af 

NATUREN ✔ 
 

men de mener i nærheden af 

MOTORVEJEN ✔ 
 

så vidt muligt i et 

VILLAKVARTER ✔ 
 

og gerne i en 

LILLE BY ✔ 



Den fynske landsby 



Frilandsmuseet 

Den gamle By 

Den fynske landsby 



Den fynske landsby 

Vækst 

Stagnation/
tilbagegang 

Landsbyer med 
over 1000 
Indbyggere. 
Befolknings-
udvikling 
2006-2011 



Den fynske landsby 

Medens Odense kun 
er vokset med små 

2.000, er disse 
landsbyer tilsammen 

vokset med 5.500 
indbyggere! 

Vækst 

Stagnation/
tilbagegang 

Landsbyer med 
over 1000 
Indbyggere. 
Befolknings-
udvikling 
2006-2011 



Ude på 
bøh-landet: 

Køb-
stæderne 

Lands-
byerne: 

Småt er godt 



Fyn er en sand nydelse! 



Natur 

Udsigter 

Fine landsbyer 

Ø-færger 

Strande Herregårde 

Hist hvor vejen 

Gastronomi 

Gårdbutikker 

Storcentre 

Kultur 

Arkitektur 

Smukke byer 

Tæt på Århus 

Tæt på Hamburg 

Ægte fællesskaber 

Alternativ storby 

Tæt på København 



Øase 



Så hvorfor dog ikke flytte til Fyn i stedet for til 
100 km-byen eller København? 



God fornøjelse med udflugterne! 


