
”Vores egn i det sydfynske er bogstaveligt talt 
formet af skov, strand, bakker og øhav. Der er 
bastante spor helt tilbage til istidens kræfter, som 
har formgivet et utroligt terræn og lagt kimen til 
en varieret naturrigdom.”

Egnsprofilen - Faaborg egnen

Mål: At styrke bosætningen og 
byens bæredygtige profil ved 
at trække de omkringliggende 
naturkvaliteter helt ind i Korinth 
og gøre dem mærkbare når man 
bevæger sig igennem byen til 
daglig. 

Budget: 1.700.000,-
Realiseres: 2023-2025

Foto: Vragegaarden og Korinth omegn
Af Sivert Reidar Hervik & Ditte Channo Jessen
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3. Naturby
Ifølge en undersøgelse fra Statens Byggeforsknings-
institut, ‘Bosætning i yderområder’ (2005), befinder 
tilflyttere til landdistrikterne sig typisk i én af tre 
situationer: 
• Den første gruppe er folk, der flytter tilbage til 

det sted eller område, hvor de er vokset op. 
• Den anden gruppe er tilflyttere, der ikke har 

nogen særlig tilknytning til området, men har 
udvalgt det efter grundig research. De flytter til 
landdistrikter, fordi de ønsker at realisere en drøm 
om et liv i et autentisk og stærkt lokalt fællesskab

• Den tredje gruppe flytter til landdistrikterne på 
grund af herlighedsværdierne - det vil sige bolig 
og naturkvaliteter. 

Korinths omgivelser med skove, bakker og søer 
er byens største ressource når grundlaget for både 
turisme, erhverv og bosætning skal forbedres. Den 
omgivende natur er rig på oplevelser med rekreative 
ruter mod Sollerup skov, Svanninge bjerge og bakker, 
Riderute Sydfyn, Brahetrolleborg og Arreskov sø 
m.v. I Korinth selv fornemmes den landskabelige 
beliggenhed også sporadisk bl.a. gennem byens 
bølgende forløb på Reventlowsvej og ankomsten 
gennem skoven fra øst ved Brahetrolleborg. Byen 
ligger i et smørhul af naturoplevelser, men pilene 
peger i høj grad ud af byen, og naturrigdommen 
fornemmes ikke altid i byzonen. Flere steder i 
Korinth er høje hække eller læhegn der skærmer for 
udsigten til bakkelandskab, sø og skov. Derudover 
består mange af byens grønne arealer af kortklippet 
græs, med lille oplevelsesværdi og lav biodiversitet. 

Naturkvaliteterne skal trækkes ind i byen
Udviklingsområdet Naturby har som mål at 
styrke bosætning og forskønne korinths byrum 
ved at trække landskabet helt ind i byen. De 
omkringliggende naturkvaliteter skal være mærkbare 
når man bevæger sig igennem og bruger byen til 
daglig. Oplevelsen af at bo i naturen kan konkret 
styrkes bl.a. gennem brug af lokale plantesorter, 
ændret forvaltning af beplantningen, eller ved 
forbedre visuelle og fysiske forbindelser til landskabet.

Projektet kan bl.a. indeholde:

• Etablering af flere vilde zoner med henblik på 

øget biodiversitet bl.a. langs byens veje og stier, på 

grønne arealer, i private haver samt etablering af 

grønne tage hvor det er muligt.

• Arbejde med naturinklusive tiltag så som 

integration af redekasser i bebyggelse, flagermus 

venlig belysning, insekthoteller og øget permeabel 

belægning.

• Undersøgelse af mulighederne for funktions-

ændring samt omlægning af den østlige del af 

idrætsanlægget samt kommunale arealer ved 

Korinth hallen.

• Transformation af det tidl. idrætsanlæg ved 

Korinths sydlige bygrænse. F.eks. skovrejsning 

med udgangspunkt i naturlig succession. I 

samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner 

så som Faaborg gymnasium, de omkringliggende 

folkeskoler, børnehaver og Dalum Landbrugsskole.

• Forbedret kobling til landskabelige kig

• Forbedret synlighed og adgang til Korinth bypark

• Klimasikring i samarbejde med FFV. samt 

mulighed for lokal afledning af regnvand på private 

grunde i forbindelse med kloaksanering i Korinth. 

• Etablering eller forbedring af steder der 

understøtter forbindelsen til naturen samt 

fællesskab, møder og motion i naturen.

• Synliggørelse af mulighederne for bosætning 

herunder bæredygtige bosætningsformer i Korinth.
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