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Kære Øboere! 

Nu er jeg i gang: Den 1. september var 
min første arbejdsdag som sekretariats-
leder i Sammenslutningen af Danske 
Småøer. Jeg kommer fra et liv på farten. 
I over et årti har jeg rejst Danmark tyndt 
og restaureret kalkmalerier i de danske 
kirker. „Hvad har det med de små øer at 
gøre?“, vil nogen nok spørge. Jo, ud over 
et besøg i en ø-kirke i ny og næ har det 
i første omgang ikke direkte noget med 
småøerne at gøre, men jeg tror bestemt, 
at det har klædt mig godt på til arbejdet 

i Ø-sammenslutningen. Organisering af 
projekter, rejseaktivitet og samarbejde 
med både frivillige og diverse øvrigheds-
personer er områder, hvor jeg kan trække 
på min arbejdserfaring. 
 Ud over det, er jeg godt kendt med 
livet på en lille ø – min familie og jeg har 
nu boet ni år på Strynø og mine børn 
vokser sig store her. 
 Jeg har endnu ikke besøgt alle 27 
småøer, men jeg kender en hel del af dem 
fra almindelige turistbesøg og sejlerferier. 

For mig åbner jobbet op for en eneståen-
de mulighed for at lære alle småøerne – 
og ikke mindst deres beboere – at kende. 
Det er et unikt job, og jeg ser mig selv 
som en „Lykkens Pamfilius“. At skulle 
beskæftige sig med de små samfund på 
øerne, Danmarks perler, på fuldtid er da 
fantastisk.
 Med andre ord: Jeg glæder mig!

Med venlige hilsner
Lise Thillemann Sørensen

Ny sekretariatsleder
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Så blev valget overstået. Spændende har 
det været, men det er også rart, at tiden 
med de mange og store løfter og de poli-
tiske slagsmål er forbi. En periode som 
ikke bare strakte sig over de tre ugers 
valgkamp, men som mere eller mindre 
har stået på det sidste års tid. 
Nu må det igen blive muligt at kunne 
arbejde politisk med øernes sag i 
Folketinget. 

Farvel til to ø-venner
Et Folketingsvalg betyder ofte 
ændringer i de samarbejdspartnere, 
som Ø-sammenslutningen har på 
Christiansborg. Denne gang vidste vi 
godt, at vores formand for Folketingets 
Ø-kontaktudvalg gennem flere år 
Preben Rudiengaard ikke ville blive 
valgt, for han stillede nemlig ikke op. 
Preben Rudiengaard blev formand i 
2005, og første gang vi hørte ham tale 
om øerne, var på en ø-konference, 
som Ø-sammenslutningen holdt i 
Landstingssalen på Christiansborg. Det 
var ikke specielt positivt, og Henry og 
jeg var noget i tvivl om, hvad det var 
for en formand, vi nu havde fået for 
ø-kontaktudvalget. 
 Men tvivlen blev i den grad gjort til 
skamme. Preben Rudiengaard har været 
en stærk politiker at have for bordenden 
i vores udvalg. Han har talt og kæmpet 
øernes sag – ikke bare i Folketinget, men 
også overfor kommunerne på de årlige 
besøg på en af vores medlemsøer. Så fra 
vores side skal lyde en stor tak for samar-
bejdet og din indsats for de små øer.
En stor og velment tak skal også lyde til 
Henrik Brodersen, der stillede op, men 
ikke blev genvalgt.
 Henrik har gennem hele sit politiske 
virke været på småøernes side, hvad 
enten det handlede om færger eller diger. 
Vi kommer til at savne din støtte for 
vores sag. 

Hvor er fortalerne for kommunesam-
menlægningerne?
Som jeg tidligere har skrevet i disse spal-
ter, så har kommunesammenlægningen 
ikke betydet, at det blev lettere at være 
øboer. 
 Mange politikere forsvarede dengang 
nødvendigheden af større kommuner 
med, at man dermed virkelig fik volumen 
til at løfte større opgaver, herunder bl.a. 

Mens vi venter på det nye 
ø-kontakt-udvalg

   

færgedriften, til gavn for småøerne. 
Jeg savner at se disse politikere på banen 
igen, for det er altså ikke det, vi kan se 
ske. Tværtimod er der på mange småøer 
nedskæringer og forringelser i færgedrif-
ten og på ældre- og sundhedsområdet.
Vi savner i den grad vores nyvalgte fol-
ketingspolitikere og dermed også vores 
nye kontaktudvalg under Udvalget for 
Landdistrikter og øer. 
 Det er tvingende nødvendigt, at 
Folketinget får vedtaget en national 
ø-politik, der kan være med til at sikre, at 
vi på småøerne ikke hele tiden skal slås 
for vores eksistensberettigelse som helårs-
samfund. 
 Og så er man altså nok også nødt til 
at se på færgerapporten igen og føre den 
ajour. Rapporten medtager oplysninger 
frem til 2009 og der er altså sket gevaldigt 
meget siden da. Krisen er for alvor slået 
igennem i vores kommuner, og det har 
vi kunnet mærke på øerne med stigende 
priser og indskrænkning i fartplaner som 
følge. 

Odder Kommune har ret til at forskels-
behandle.
Siden 1. maj har Tunø været uden syge-
plejerske. Odder Kommune meddelte sid-
ste år, at man ville spare den bosiddende 
ø-sygeplejerske væk – en sygeplejerske, 
der blev finansieret ved, at regionen og 
kommunen betalte hver halvdelen af 
sygeplejerskens løn.
 Tunboerne indklagede sagen for 
Statsforvaltningen for at få en afgø-
relse af, om det er lovligt i henhold til 
Serviceloven, at der er en lavere kvalitets-
standard i hjemmeplejen for en del af 
kommunens borgere.
 Konklusionen i Statsforvaltningens 
afgørelse er kort og godt, at øboere ikke 
kan forvente samme serviceniveau som 
borgere på fastlandet. Odder Kommune 
har lovgivningen på sin side, når de fyrer 
Tunøs fastboende sygeplejerske – også 
selv om det går ud over serviceniveauet.
Statsforvaltningen skriver i øvrigt, at 
bestemmelserne ikke indeholder krav 
om, at kommunen yder en service, der i 
enhver henseende er ens for alle borgere 
uanset deres bopæl i by eller på land, på 
en ø eller på fastlandet. 

Ikke lovligt
Dansk Sygeplejeråd har indanket afgørel-

sen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
Normalt er Ministeriet ikke klagemulig-
hed i forholdt til afgørelser fra statsfor-
valtningerne, men ministeriet kan tage 
sager op af egen drift. 
 Ekspert og ph. d. jur. i sundheds-
jura ved Syddansk Universitet, Kent 
Kristensen udtaler i en artikel på Dansk 
Sygeplejeråds hjemmeside, at der prin-
cipielt skal være fri og lige adgang til 
at modtage hjælp for alle borgere i en 
kommune. Men hvis kommunen vælger 
at gøre forskel på adgangen til hjælpen, 
skal det være sagligt begrundet, og det er 
det ikke, hvis afgørelsen alene bygger på 
færgeruter og geografisk placering som 
afgørende for, om man kan få hjælp i eget 
hjem. 
 Så en kommunal beslutning om at 
begrænse hjemmesygeplejen i aften- og 
nattetimerne alene med det formål at 
fremtvinge samtykke til f.eks. pleje-
hjemsanbringelse på fastlandet, er efter 
Kent Kristensens opfattelse ikke lovlig.
 Nu har valget sat en stopper for 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet sags-
behandling, men det er selvfølgelig en 
sag, som vi vil rejse i det nye ø-kontakt-
udvalg. En sådan afgørelse, som statsfor-
valtningen har truffet, har vidtrækkende 
konsekvenser – ikke bare for os på øerne, 
men i alle yderområder. 

Ny sekretariatsleder
Som det også kan læses og ses andre ste-
der i dette nummer af Ø-posten, tiltrådte 
Lise Thillemann Sørensen sit nye job som 
sekretariatsleder pr. 1.september. Lise har 
fået en ilddåb med ESIN årsmøde, udgi-
velse af Ø-posten, opfølgning på bespa-
relser i kommunerne, adskillige møder og 
igangsætning af projekter.
 Men Lise er kommet godt i gang, og 
det er dejligt igen at have en sekretariats-
leder på plads på kontoret på Strynø. 

✴

Formandens side 

      Kommentar af Dorthe Winther
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Præcisering
I nummer 142 af Ø-posten havde vi 
en opgørelse over tildelte ø-støtte-
midler i 2010. Af den fremgår det, 
at Duddine Sørensen og Lajka H. 
Vester, Fur, har fået tilsagn om et 
lån på 100.000 kr. Duddine ønsker 
at præcisere, at hun har overtaget 
projektet alene og dermed også de 
tilsagnsbetingelser, der er forbundet 
med et sådant lån. Besøg i øvrigt 
Duddines hjemmeside på 
www.duddine.dk.
     red

Sammenslutningen af Danske Småøer 
har søgt og fået midler til en samlet 
bosætningskampagne for de 27 småøer. 
Det er de enkelte øers beboerforeninger 
i samarbejde med Sammenslutningen af 
Danske Småøer, der bliver aktørerne i 
kampagnen. 
 Kampagnens startskud lyder til 
Repræsentantskabsmødet i november 
2011. Herefter skal bosætningskampag-
nen forberedes og som første delmål 

Bosætningskampagne 2012

Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i Odense i weekenden den 12.-13. 
november 2011. „Bosætning“ er hovedtemaet i år, og som gæsteoplægsholder del-
tager Ærøs bosætningskonsulent. Desuden vil et markedsføringsfirma komme med 
forslag til, hvordan vi får bragt småøerne på bosætnings-landkortet. 
 Fra hver ø inviteres to øboere: Ø-repræsentanten i Sammenslutningen af Danske 
Småøer og én mere – måske en øbo, der har interesse i bosætningsarbejdet? Har 
det din interesse, så kontakt din beboerforening.

Repræsentantskabsmøde i Sammen-
slutningen af Danske Småøer

udmønte sig i en fælles Ø-dag. Denne 
gang flyttes Ø-dagen fra øerne og ind til 
publikum i de større byer. Tanken er, at 
der finder arrangementer sted samtidig 
i Århus, Odense og København med 
deltagelse fra de respektive småøer. 
Forventningen er, at dette vil tiltrække 
interesserede til efterfølgende bosæt-
ningsarrangementer ude på øerne. 
Der er allerede mange gode tiltag i gang 
på øerne. En fælles bosætningskampagne 

har til hensigt at samle erfaringerne 
herfra og udveksle idéer. I en samlet 
kampagne kan øerne drage fordel af den 
fælles markedsføring og samtidig have 
mulighed for at fremvise det, der er unikt 
for hver enkelt ø.
 Har du interesse i at deltage, så 
tag kontakt til din beboerforening. 
Repræsentantskabsmødet finder sted i 
Odense den 12.-13. november.
     LS

I august fik både Skarø og Drejø lad-
cykler på havnene. Som en service 
til øernes sejler- og dagsgæster stilles 
ladcyklerne til rådighed, så besøgende 
nu kan transportere deres ø-indkøb 
fra øernes forretninger og ned på hav-
nene igen. Som led i et ø-cykelprojekt 
blev ladcyklerne leveret af Svendborg 
Kommune. Projektmidlerne er stillet 
til rådighed af trafikministeriets cyk-
lepulje, der blev udmøntet i maj 2011. 
Herfra er bl.a. 5 millioner kr. afsat til 
cykelturisme på småøerne. Der er fra 
samme pulje således bevilget penge til 
ø-cykelturisme i Lolland kommune 
(cykelstier, -parkering mm. på Fejø, 
Femø, Askø/Lilleø) og Skive kommune 
(cykelsafari på Fur) samt til et cykel-
turismeprojekt i Sammenslutningen af 
Danske Småøer. Sidstnævnte løber af 
stablen i 2011-13 med fokus på mar-
kedsføring af cykleturisme på alle 27 
småøer (se stillingsopslag til projektan-
sættelse andetsteds i Ø-posten).

Ladcykler 
til øerne
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Kommunen opsiger aftale
D. 1. maj 2011 var det slut med fast-
boende sygeplejerske på Tunø. Odder 
Kommune opsagde den ordning, hvor 
Odder Kommune og Region Midtjylland 
var gået sammen om en sygeplejerskestil-
ling på 30 timer pr. uge og delt udgiften 
50/50. På den måde sikrede man, at såvel 
kommunale som regionale sygeplejeop-
gaver kunne løses. Den ordning har fun-
geret godt i mange år. Og er vel et rigtig 
godt eksempel på hvordan man kan sikre 
basale forhold på en ø, hvor der kun bor 
120 mennesker.
 Baggrunden for opsigelsen af aftalen 
var, at der ifølge de kommunale optegnel-
ser i en længere periode ikke havde været 
kommunale sygeplejeopgaver på Tunø. 
Der hersker delte meninger om, hvorvidt 
dette er sandt. (Bl.a. har man tilsyne-
ladende overset, at der på Tunø var en 
dialysepatient, som havde brug for daglig 
pleje).

Særlige regler for Tunø
Man har efterfølgende indført en særlig 
kommunal standard for sygepleje på 
Tunø, som bl.a. indebærer, at det ikke 
længere er muligt at modtage sygepleje-
hjælp uden for tidsrummet 10-15. Dvs. 
man kan blive nødt til at flytte, hvis dette 
behov skulle opstå. Det er stadig ikke 
endelig afgjort, om dette er lovligt. Men 
det er i hvert fald utrygt – de første har 
allerede forladt øen. Man kan frygte, at 
det kan skabe præcedens andre steder. 
Der er pt. intet alternativ til det akutte 
beredskab. Der er ingen med sygeple-
jefaglig baggrund, der kan tage sig af et 
sygt eller tilskadekommet menneske på 
Tunø, indtil kvalificeret hjælp når frem. 
– Eller tage affære, så det ikke er nødven-
digt at rekvirere en helikopter. Dette skal 
også ses i det perspektiv, at Tunøfærgens 
fartplan er den ringeste i Danmark til 
fjernøer. Om vinteren er der nu 11 ugent-
lige afgange og vinteren starter 1. oktober 
og varer til maj. Overfartstiden er 1 time. 
Færgen er vores livsnerve, alligevel skæ-
res der ned på antallet af afgange. Taksten 
for passagerer og fragt er blevet sat op 
gentagende gange inden for kort tid. 

En ny bevægelse ser dagens lys
Vi har selv valgt at bo på en ø, hvor man 
må regne med, at alt ikke er som på fast-
landet. Ja, selvfølgelig vælger man noget 

En ny bevægelse „Bevar Tunø med 
sygeplejerske og færge“ så dagens lys 
i forsommeren

besvær. Men når de helt basale vilkår 
forringes væsentligt, så har man vel også 
ret til at protestere. Og det er netop hvad 
vi har gjort med græsrodsbevægelsen 
„Bevar Tunø med sygeplejerske og færge“. 
Vi har i løbet af sommeren haft forskel-
lige aktioner, alle med opbakning fra 
vores beboerforening. Bl.a. har vi:

•	 fået	over	750	medlemmer	på	vores	
Facebookgruppe

•	 solgt	900	T-shirts	med	vores	logo	og	
•	 indsamlet	1031	underskrifter	på	øen	i	

form af postkort, som blev overleveret 
til Odders borgmester

•	 været	omtalt	på	såvel	TV,	radio,	som	i	
den skrevne presse

Det ændrer intet på beslutningen. 
Alligevel synes vi at vores arbejde med 
Bevar Tunø med sygeplejerske og færge 

har været godt, bl.a. fordi det er lykkedes 
os at sætte fokus på problemerne her. 
Også i en grad, så det lykkedes for os at 
få Enhedslisten på Samsø til at stå for et 
vælgermøde her, med deltagere af 6 fol-
ketingskandidater. Der var 60 deltagere til 
mødet på en ø med 120 beboere, ikke alle 
var øboer, men alligevel…
 Vi slutter heller ikke her, men vil 
løbende udvikle og variere vores aktioner. 
Hvis man vil vide mere, så findes vores 
arbejdsgrundlag på vores Facebookside 
„Bevar Tunø“. Vi har over 750 venner på 
siden, men der er plads til flere, ligesom 
vi gerne vil samarbejde med andre øer og 
udkantsområder, så vi sammen kan holde 
vores regering og kommuner i ørerne om 
forholdet på de danske øer. 
På vegne af „Bevar Tunø med sygeplejerske 
og færge“, Astrid Engelund, lærer på Tunø 

Skole. For nærmere information: 
astride@mail.tele.dk

Jørn Lehmann Petersen taler ved 
grundlovsmøde på Tunø i Juni – første 
gang der sælges T-shirts

Indsamlede underskrifter på 1031 postkort før overrækkelsen til Odders borgmester
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Sejerø har nu fået sin egen facebook 
side: Gå ind på facebook og søg på 
„Sejerø“. Samtidig har Sejerøs hjem-
meside fået et nyt udseende. Kig ind 
på www.sejero.dk 

ls

Sejerø på internettet

Efter § 20 i lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud ydes der til kommu-
ner med mindre øer et årligt tilskud.
 Tilskuddet ydes som et generelt 
tilskud og er dermed desværre ikke øre-
mærket færgedriften til småøerne.
 Støtten er beregnet med baggrund i 
den tidligere færgestøtteordning, hvor 
stat og amt ydede hver en tredjedel af til-
skuddet til færgedriften under forudsæt-
ning af, at ø-kommunen ydede den sidste 
tredjedel. Denne intension bag tilskuddet 
er stadig gældende, jvnf. Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets udvalgsrapport: 
„Undersøgelse af den fremtidige organi-

Statens tilskud i 2012 til kommuner 
med småøer

sering af færgedriften til de små øer“ (er 
udsendt til ø-repræsentanterne eller kan 
ses på ministeriets hjemmeside). 
 Tilskuddet indeholder også statens 
uddannelsesstøtte til unge på mindre øer. 
Som det fremgår af oversigten, er der 
desuden en andel af puljen, der går til 
vanskeligt stillede kommuner begrun-
det i deres særlige ø-udgifter (ud over 
færge). Tilskuddet er, uden dog at være 
øremærket, tænkt som statens støtte til 
de ekstraudgifter, der kan være forbundet 
med, at kommunen også omfatter en 
ikke-brofast ø.

 Ud over § 20 tilskuddet modtager 
kommunen også kompensation for den 
såkaldte ø-kortordning, der omfatter 
gratis person-, cykel-, og invalidebiltrans-
port for øboere. Denne kompensation, 
hvis størrelse kan ses i ovennævnte rap-
port, udbetales fra Trafikstyrelsen. 

dw

Sammensætning af Ø-tilskuddet for 2012 efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Kommune Ø-samfund Driftsstøtte Invest.støtte Særtilskud I alt 1.000 kr.

Kalundborg Sejerø/Neskelø 5.878.954 2.007.216 2.742.193 10.628.363 10.628

Holbæk Orø 2.628.183 1.991.489 - 4.619.672 4.620

Slagelse Agersø/omø 5.616.421 1.877.519 1.704.990 9.198.931 9.199

Lolland Askø/Femø/Fejø 10.391.749 2.865.658 3.580.480 16.837.886 16.838

Assens Baagø 1.448.105 365.180 - 1.813.286 1.813

Faaborg-Midtfyn Avernakø/Lyø/Bjørnø 2.451.328 1.444.225 966.161 4.861.714 4.862

Ærø Birkholm 264.785 491.843 - 756.628 757

Langeland Strynø 1.223.031 954.065 412.039 2.589.135 2.589

Svendborg Drejø/Skarø/Hjortø 3.498.896 1.929.935 - 5.428.830 5.429

Haderslev Aarø 1.441.990 587.584 - 2.029.573 2.030

Aabenraa Barsø 1.004.840 290.353 - 1.295.193 1.295

Esbjerg Mandø 264.922 - - 264.922 265

Horsens Endelave 6.687.552 1.249.435 - 7.936.987 7.937

Hedensted Hjarnø 1.067.643 460.187 - 1.527.829 1.528

Struer Venø 1.801.865 588.415 - 2.390.280 2.390

Norddjurs Anholt 3.386.890 2.487.350 - 5.874.240 5.874

Odder Tunø 1.159.330 945.605 - 2.104.935 2.105

Skive Fur 2.236.750 1.803.671 3.040.566 7.080.987 7.080

Aalborg Egholm 872.653 275.073 - 1.147.727 1.148

I alt 53.325.888 22.614.802 12.446.429 88.387.119 88.387

  
     
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 06. juni 2011. Yderligere oplysninger: Christian Bo Christiansen, cbc@im.dk

Ved årets Vinshow som blev afholdt i forbindelse med Copenhagen Wine Forum 
i august måned blev hvidvinen Solaris 2010 fra Årø Vingård kåret som Årets 
Bedste Hvidvin. De bedste danske vine blev bedømt af 2 paneler med danske, 
tyske og franske dommere. En anden af Årø Vingårds hvidvine vandt sølvmedalje.
Til lykke!      ls

Årø vin vundet guldmedalje 
i Dansk Vinshow 2011
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Yo-yo, det går fint med Egholms færger…
Sådan da!
Torsdag den 8/9 2011 var der endelig 
indvielse af Egholms „nye“ færge…

Der havde været tilløb til indvielsen flere 
gange, men hver gang måtte arrangemen-
tet udsættes, da først færgen og senere 
færgelejerne, af forskellige årsager blev 
temmelig meget forsinket. 
 

 Færgen, som jo blev landskendt som 
yo-yo færgen, fordi den gik til bunds, 
blev hævet og gik til bunds igen i Århus-
bugten, er fra 1963 og har tidligere sejlet 
på en eller anden tysk flod. Det er en 
meget solid fætter, og alderen til trods 
er den efter sigende bedre end en ny. I 
Nordjyske Stiftstidende kunne man læse, 

at Aalborg Kommune mener, det er et 
rent røverkøb, man her har gjort. 
 Der har som nævnt været lidt pro-
blemer med at få færge og færgelejer 
færdige, men vi kender jo alle ordsproget: 
Hastværk er lastværk, så det er selvføl-
gelig bedre, at tingene tager lidt længere 
tid, bare de bliver lavet ordentligt… 
Men i tilfældet med færgelejerne til den 
nye færge så ser det ud til, at det både 
er gået langsomt og samtidig ikke helt 
efter bogen. Dagen efter indvielsen, på 
første tur kl. 06.30, var vi flere som var 
meget spændte på den første „rigtige“ tur 
med den nye færge, som i øvrigt bærer 
det fantasifulde navn Egholm 2. Da den 
ankom til Egholm, kunne vi godt se, at 
der var lidt begyndervanskeligheder med 
at ramme ind i færgelejet, men efter et 
lille kvarter med nogle forskellige slags 
forsøg på at lægge til, kom den i havn. 
Vi kørte ombord, og turen til Aalborg 
forløb rigtig fint. Lige til vi skulle lægge 
til. Pludselig skreg et af besætningsmed-
lemmerne: Hold fast! Og sekunder efter 
ramte færgen den yderste duc d’albe, som 
vi så ikke har set siden. Den ca. 25 tons 
tunge cementklods røg i vandet med et 
plask, og så har den nye færge ellers ikke 
sejlet siden. Man har undersøgelser i 
gang for at finde ud af om duc d’alberne 
er konstrueret forkert, hvilket meget 
tyder på, for det var nu ikke et særligt 
voldsomt drøn, vi ramte med. I avisen 
stod „et let puf “, hvilket måske også er 
lige i underkanten. 
 Der var én der sagde, at vi da ikke fik 
indviet den nye færge før juletræstæn-
dingen, den 1. søndag i advent, og på 
en måde er det ikke utænkeligt, at han i 
realiteten får ret. 
 Vi klarer forbindelsen til Aalborg med 
den gamle færge (som godt nok er 9 år 
yngre end den nye). Det går også fint nok 
lige bortset fra, at der midt i september 
faldt et tonstungt kontra-lod af broklap-
pen, så der måtte hidkaldes en lastbil 
med kran, til at holde på land og hæve og 
sænke klappen ved hjælp af en strop. 
Men ellers går det sådan set rigtigt godt 
her på Egholm.

Henrik Mørch, Egholm

Færgen set fra Egholm-siden. Bemærk 4 stk. duc d’alber

Kampagnens vil vise nye veje til, hvordan man kan skabe bæredygtig udvikling 
i Danmarks yderområder med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Den 
økonomiske ramme for initiativet udgør ca. 260 mio. kr.; heraf 144 mio. kr. fra 
Realdania.

Kampagnen sætter frem til 2016 fokus på tre temaer:

	 •	 Besøgssteder	på	særlige	destinationer
	 •	 Potentialet	i	yderområder	–	Mulighedernes	Danmark
	 •	 Kvalitet	i	kysternes	turistbyer	

Især det andet tema er interessant for småøerne: Filosofien er at tage udgangspunkt 
i de unikke stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling - og dermed 
også understrege yderområdernes forskellighed fra storbyområderne. 
I efteråret 2011 afholder kampagnen en række møder og konferencer og præsenterer 
ny viden om yderområdernes muligheder og udfordringer. 
Det første informationsmøde finder sted i Vejle den 9. november 2011.

Læs mere på www.yderomraader.dk Her findes nyheder, ansøgningsfrister mm. fra 
kampagnen.                  LS 

Ny Realdania-kampagne sætter fokus på de 
stedbundne potentialer i yderområderne
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112-Akuthjælpere på Fejø
På beredskabsinfo.dk står følgende at 
læse:

„Jeg er sikker på, at I med jeres tilstede-
værelse på et ulykkessted er i stand til, 
at skabe det nødvendige overblik og ikke 
mindst skabe den ro og tryghed, der er 
behov for i akut opståede situationer. Jeg 
ved hvad det betyder for en syg eller tilska-
dekommen, men også for de pårørende, at 
der skabes ro og tryghed på ulykkesstedet“. 

Det sagde Ole Marqweis fra Region 
Sjællands præhospitale udvalg, da han 

lørdag overrakte diplomer og uniforms-
jakker til syv Fejø-borgere, der nu er 
112-akuthjælpere efter en 24 lektioners 
lang uddannelse i avanceret førstehjælp 
med blandt andet brug af hjertestarter og 
livreddende medicin. 

„Der er helt klart tale om en uddannelse, 
der vil komme jeres medmennesker og 
lokalsamfundet til gode. For det er desvær-
re helt sikkert, at der i fremtiden vil opstå 
situationer, hvor jeres hjælp kan være 
afgørende betydning“, sagde Ole Marqweis 
ved overrækkelsen, der foregik ved øens 

ældrecenter, hvor det nye 112-akuthjæl-
perskab, som de syv har nøgler til, står. 
 Ifølge Region Sjællands præhospitale 
plan etableres ordningen med 112-akut-
hjælpere på regionens otte ikke-landfaste 
øer. De første er etableret på Agersø, 
Femø, Omø og Sejerø – også altså nu på 
Fejø. De sidste tre bliver Nekselø, Orø og 
Askø.

Projektmedarbejder søges til turisme- og erhvervsudvikling på småøerne 

Sammenslutningen af Danske Småøer søger en medarbejder til at varetage projekter relateret til turisme og erhvervs-
udvikling og på de 27 småøer.

Det drejer sig om to projekter, der vil køre sideløbende: 

Forprojektet „Småøturisme: oplevelseserhverv og ø-destinationer med potentiale“  samt
udviklings-  og formidlingsprojektet „De danske småøer – fremtidens cykeldestination, koncept og markedsføring.“

Forprojektet om småøturisme gennemføres i samarbejde med, Småøernes Aktionsgruppe, Småøernes 
Erhvervsudviklingscenter, og Småøernes Fødevarenetværk.

Har du erfaring indenfor turisme- og erhvervsudvikling og har du flair for kommunikation? – så er dette måske en mulig-
hed for dig! 

Den eksisterende turisme på de 27 småøer skal kortlægges og fremtidige aktiviteter skal planlægges i samarbejde med de 
fire organisationer og eksterne konsulenter. En decideret cykelstrategi for øerne skal udformes og udmunde i cykelfoldere 
og materiale til hjemmeside, mobiltelefon-apps mm.

Projektansættelsen er afgrænset til 15 måneder med en arbejdstid på 30 timer ugentlig. Der vil være en del rejseaktivitet 
i ansættelsen. Yderligere information om stillingen og de to projekter kan rekvireres hos Sammenslutningen af Danske 
Småøer, ls@danske-smaaoer.dk, tlf. 62 51 39 93.

Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes til Sammenslutningen af Danske Småøer, Strynø Brovej 12, Strynø, 5900 Rudkøbing eller til 
ls@danske-smaaoer.dk senest den 1. november 2011.

Småøernes

Fødevarenetværk

Sammenslutningen 

af Danske Småøer
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Hele tre småøer lagde denne sensom-
mer ø til hvert sit større løbearran-
gement: Endelave, Anholt og Strynø 
skrev sig således ind i klubben af 
løbeentusiaster. For alle tre øer 
gjaldt det, at ruterne var varierede 
og sendte deltagerne ud på smukke 
løbsruter i den skønne natur, der er 
så karakteristisk for øerne. 
Mirakuløst viste vejrguderne sig, 
trods den ualmindelig våde sommer 
som 2011 i øvrigt har budt på, fra 
den gavmilde side på alle tre løbs-
dage

Endelave 
Endelave var som den garvede løbe-ø på 
banen for ottende år i træk med disci-
pliner i både 10 km og halvmaraton og 
knap 200 tilmeldte løbere. Da Endelave 
Halvmaraton blev afholdt første gang i 
2004 gennemførte ca. 45 deltagere. 
 Om løbearrangementet på Endelave 
skriver Anders Møller: „Et lækkert stille 
vejr med en smule sol var kendetegnende 
for dagen, da Halvmaraton blev afviklet 
lørdag den 10. september 2011. 
 På grund af den megen regn vi har 
fået på det sidste, var ruten desværre et 
par steder ikke optimal, men dette blev 
løst lørdag formiddag, takket være hjæl-
pen fra gode endelavitters side.
 Løbet er noget særligt. Den smukke 
natur er en væsentlig grund til, at så 
mange har taget turen til øen Endelave 
for at deltage i løbet. Det meste af ruten 
på 21.097,50 meter går gennem et stort 
fredet område med skov, strand og lyng-
hede. Undervejs dækker udsigten både 
Jylland, Tunø og Samsø. 
 Igen i år har deltagerne rost arrange-
mentet, både den smukke rute og ikke 
mindst den gode forplejning. 
 En stor del af øens befolkning og 
ø-venner har hjulpet med til at forberede 
og afvikle arrangementet. Uden deres 
hjælp ville Endelave Halvmaraton ikke 
være mulig.“
 
Anholt
Anholt afholdt for andet år i træk et 
løbearrangement med både 10 km og 
halvmaraton og 89 løbsdeltagere. 
Klaus Lyngsø skriver: „Anden udgave 
af Anholt Halvmaraton tiltrak endnu 
flere hurtige fødder end året før på de to 
smukke ruter i det gode sensommervejr.  
Lørdag formiddag gik starten til løbet, 
der førte deltagerne ud på en nøje gen-
nemtænkt rute, der udover selve Anholt 

Tre-to-en: LØB!

by og den flotte tur fra byen gennem 
skoven til havnen også bød en smuk 
tur langs udkanten af Anholts berømte 
ørken og op over den grønne ager.  Ude 
på ruten blev løberne klappet frem af 

både tilskuere og de mange frivillige, der 
blandt andet bød på kolde drikke og frisk 
frugt, før de trætte motionister velfortjent 
modtog publikums store hyldest, efter-
hånden som de nåede i mål. 

Lars Juul har med kameraet fanget deltagerene få sekunder efter at starten er gået på Endelave Halvmaraton

Tre entusiastiske løbere lige før målet i Strynø Løbe Event 2011
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Udføres til fastlandspriser

Dansk Hulmursisolerings opmåler kommer også 
gerne til jeres Ø.

Hjælp os med at formidle besøget hos jer.

ALLE TILBUD ER 
GRATIS OG UFORPLIGTENDE

Vi har markedets bedste hulmursprodukt ISO+

(lambda 33) og til andet papirisolering (lambda 37)
Læs mere på vores hjemmeside

Alle former for bygningsisolering udføres

www.hulmur.dk
Tlf. 70 20 36 74

Isolering

 Den store lokale opbakning og delta-
gernes mange positive tilkendegivelser 
har givet arrangørerne blod på tanden 
til at gennemføre endnu en udgave af 
løbet næste år. Alle løbeglade kan derfor 
allerede nu sætte kryds ved 1. september i 
2012.
 Årets udgave af Anholt Halvmaraton 
bød på en nyskabelse i form af en 10 km 
gå-rute. Når tilmeldingen til næste års 
løb åbnes i januar, håber arrangørerne at 
kunne præsentere endnu et nyt tiltag.“

Strynø
Strynø, løbs-novicen blandt de tre øer, 
lagde hårdt ud med en vifte af tilbud: 2 
km, 8 km, halvmaraton og maratonløb. 
Ved tilmelding nr. 250 blev det fra løbsle-
delsens side besluttet at lukke for yderli-
gere tilmeldinger – af den simple grund, 
at der var indkøbt 250 medaljer.
 Strynø Løbe Event startede dagen med 
et 2 km’s børneløb, som af enkelte gar-
vede løbere også blev benyttet til opvarm-
ning før selve maratonløbet. Hunde, 
barnevogne og glade løbere i alle aldre 
åbnede ballet på den korteste af ruterne, 
der gik gennem Strynø by. 
 Herefter startede alvoren med fælles 
start for disciplinerne 8 km, halvmaraton 
og helmaraton. I en „8-tals-sløjfe“ blev 
løberne ledt rundt på øen; ud af byen, 
rundt langs kysten, ned om møllen, igen-
nem byen og forbi de vinkende tilskuere 
igen, videre ud at runde den sydlige del 
og endelig tilbage til byen. En rute, der 
for maratonløbenes vedkommende måtte 
rundes fem gange!

 Af løbe-kendisser fra den store ver-
den fik Strynø Løbe-Event fint besøg af 
Christian Hottas, indehaver af verdens-
rekorden i flest gennemførte Maratonløb 
(omkring 1745 løb!). Han deltog – og 
gennemførte – også i Strynø Marathon. 

Motion og glade smil fra deltagerne til Anholt Halvmaraton

Velbesøgte arrangementer
Alle tre øer blev gæstet af motionsglade 
mennesker, der deltog i løbsfestlighe-
derne sammen med øernes egne løbe-
entusiaster: Ud over løbene i sig selv 
knytter der sig til løbearrangementerne 
en hel del socialt ø-samvær, også for de 
ikke-løbende tilskuere og hjælpere, med 
bl.a. efterfølgende fællesspisning. 
Foruden de mange løbsdeltagere trak 
løbene en hel del tilskuere til, både 
inden- og udenøs fra, til en hel særlig 
ø-oplevelse på netop dén ø, dén dag. 
 Der er ingen tvivl om, at arrangemen-
terne har krævet et stort arbejde fra de 
tre løbsarrangørers side både i forbere-
delserne og afviklingen af løbene. På alle 
tre øer forlyder det fra løbsledelserne, 
at uden den store hjælp fra øboerne og 
ø-venner ville arrangementerne ikke have 
kunnet gennemføres. Alle tre løb har des-
uden været velvilligt sponsoreret af det 
lokale erhvervsliv. 

LS
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I den forgangne valgkamp valgte 
Femø, Venø og Tunø at afholde væl-
germøder. Formålet med møderne 
var at møde de lokale kandidater og 
over for dem sætte fokus på øernes 
særlige problematikker og samtidig 
forsøge at afæske dem et svar på, 
hvad de ville gøre, såfremt de kom i 
Folketinget.

Manglende sygeplejerske på 
dagsordenen
På Tunø var omkring 50 personer 
mødt op til vælgermøde arrangeret af 
Enhedslisten og med kandidater fra 
6 partier fordelt på begge fløje. Inden 
mødet havde kandidater og presse været 
på rundtur på øen.
 Ud over at handle om billigere færge-
fart, dispensationer fra fredningsarealer 
og strandbeskyttelseslinjen, blev det 
gennemgående emne hurtigt manglen på 
en fastboende sygeplejerske. Politikerne 

Vælgermøder satte fokus på 
ø-problematikker

lyttede og særlig en enkelt kandidat, der 
til daglig sidder i Odder Byråd, måtte stå 
for skud. 
 Tunø havde i øvrigt for første gang i 
historien valgplakater hængende. 
 
Unge arrangerer vælgermøde 
Eleverne på Venø Efterskole havde taget 
et flot initiativ og arrangeret et offentligt 
vælgermøde for dem selv og venøboerne. 
5 lokalpolitikere var mødt op, hvoraf 3 
opstillede til folketingsvalget. Eleverne 
havde foreslået, at emnerne skole og SU, 
økonomi og skattelettelser og udkants-
danmark blev bragt til diskussionen. 
Der ud over gennemførte eleverne et 
prøvevalg, både før og efter debatten for 
at se, om politikerne kunne ændre deres 
holdninger. 

„Stem lokalt og stem personligt!“ 
Sådan lød det samstemmende fra de fire 
folketingskandidater, som havde taget 

turen til Femø for at deltage i Femø 
Beboerforenings vælgermøde. Inge-Lise 
Bistrup fortæller, at de fire kandidater 
såmænd også var enige om gerne at ville 
gøre noget godt for Femø og andre små-
øer – men at de ligeledes let kunne få øje 
på de store og mange udfordringer, der 
er for at bevare Femø som et levedygtigt 
helårssamfund. Kandidaterne talte om en 
ny udligningsreform, kollektivboliger for 
ældre, fjernundervisning, turisme, færge-
drift, ny teknologi, at øerne skulle frisæt-
tes mm., men det var meget småt med 
håndgribelige og konkrete valgløfter. 
26 femøboere overværede mødet og 
fik noget at tygge på – også ud over de 
valgbolsjer, som kandidaterne delte så 
rundhåndede ud af. 

dw

Skoleskak på Ø-skoler er et 3-årigt pro-
jekt, der skal vurdere og teste, hvorvidt 
der kan oprettes en bæredygtig model 
for skoleskak på skoler med små elevtal. 
En fleksibel model for skoleskak på de 
danske ø-skoler skal udvikles, fx med 
øget inddragelse af øens øvrige beboere 
(frivillige, søskende, forældre, bedstefor-
ældre el. andre.), som står for aktiviteten 
i samspil med lærere og pædagoger. 
 Projektet er støttet af A.P. Møller og 
Hustru Christine McKinney Møllers 
Fond til almene Formaal og omfatter, at 
skolerne bl.a. tilbydes skoleskaklærer-
uddannelse samt materialer til eleverne. 
Således kan også skoler med en begræn-
set økonomi deltage i projektet. Skolerne 
skal således blot stille med 1-2 lærere/
pædagoger, der til gengæld bliver fuldt 
rustede til at varetage skoleskakundervis-
ningen på skolen.

Hvorfor skoleskak på ø-skoler?
Flere af de danske øer, i særlig grad små-
øerne, er udfordret i.f.t. at skabe attrak-
tive aktiviteter for øernes børn og unge. 
Det samme er tilfældet, når det gælder 
om at få mindst 95% af de unge på en 
ungdomsuddannelse og at tiltrække 
tilflyttere. Her vil Skoleskak på Ø-skoler 
forsøge at gøre en forskel.

Ø-skole-projekt fra Dansk Skoleskak
Erfaring viser, at undervisning i skoleskak 
styrker børn og unges interesse for læring 
og uddannelse. Derudover er der det 
sociale aspekt, hvor alle kan mødes over 
skakbrættet i en ligeværdig dyst på tanker 
og ideer. Skoleskak skaber dermed ikke 
blot rum for øget læring, men også for 
social interaktion og samvær.
 Skoleskak har den enestående fordel, 
at alle kan deltage på tværs af alder, 
køn og generationer – og uden trans-
portbehov, da det foregår på den lokale 

skole. Skoleskak er især velegnet for små 
elevgrupper, da det fungerer fortrinligt på 
tværs af alder, køn og fysik. Derudover 
kræver skoleskak ikke investerings- eller 
anlægsudgifter, hvorfor skoleskak er en 
relevant – også ud fra et lokalpolitisk syns-
punkt. 
 Yderligere oplysninger fås ved henven-
delse til Dansk Skoleskak v. projekt-koordi-
nator Martin Willer, tlf. 2721 8974.

Småøernes Erhvervsudviklingscenter, Småøernes Fødevarenetværk, Småøernes 
Aktionsgruppe og Sammenslutningen af Danske Småøer samarbejder om et forpro-
jekt, der har til formål at kortlægge den eksisterende turisme og pege på potentia-
lerne i forhold til turismeudvikling på småøerne.

„Småøturisme: oplevelseserhverv og ø-destinationer med potentiale“ hedder 
forprojektet, som er støttet af Region Syddanmark og Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet. I første omgang er projektet fokuseret på småøerne i Region Syd-
danmark. I februar 2012 vil der blive afholdt et seminar for øernes erhvervsdrivende 
og andre aktører indenfor turisme. Her vil der blive orienteret om projektet og blive 
lagt op til, at øboerne deltager med erfaringer, ønsker og ikke mindst idéer til projek-
tet.

Forprojekt om småøturisme i støbeskeen
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Sydhavsøernes Frugtfestival
Den fjerde udgave af „Sydhavsøernes 
Frugtfestival“ løb af stablen i 
Sakskøbing i weekenden den 17.-18. 
september i lidt blandet vejr. Trods 
byger om formiddagen var festivalen 
vel besøgt, og mange blandt publi-
kum fattede interesse for småøernes 
produkter. 

De danske småøer var mødt tal-
stærkt frem til dette års Frugtfestival i 
Sakskøbing. Fire småøer var repræsen-
teret i tilsammen seks stande spredt ned 
gennem Sakskøbings Søndergade. 
Fejø havde således hele tre boder med 
gode, lokale varer. Især standen med 
Cider og Calvados så ud til at have travlt. 
Askø var fremmødt med fine, friske æbler 
fra Lilleø, mens Strynø-boden var en 
kombineret salgsbod af Strynøprodukter 
og så en bosætningsstand, hvor man 
gjorde opmærksom på ø-livets fortræf-
feligheder. Femø Kro havde et madtelt på 
torvet i Sakskøbing, hvor de lavede hurtig 
frokostmad, enten til at tage med eller til 
at nyde med det samme på torvet. En fin 
måde for en ø-kro at udvide sin kunde-
kreds på. 
 Fødevaremarkeder, som dette i 
Sakskøbing, vinder frem over hele landet 
og trækker ofte et utrolig stort publikum 
til. Derfor er markederne også en oplagt 
mulighed for de lokale øer i området 
for at vise flaget, og kombinere et salg af 
ø-produkter med en opmærksomhed på 
øerne i sig selv. Ud over det er fødeva-
remarkederne som regel også temmelig 
hyggelige at besøge…
 „Sydhavsøernes Frugtfestival“ er und-
fanget af Claus Meyer, Karin Hvidtfeldt 
og Michael Gundersen, med Karin 
Hvidtfeldt (Fejø) som projektleder. 
Festivalen er en årlig tilbagevendende 
begivenhed. 

LS

•

Markedsstemning fra 
Sydhavsøernes Frugtfestival
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Efter et besøg på tre irske øer indle-
der Sejerø Skole og Anholt Skole et 
samarbejde med irske ø-skoler

Bere Island ligger lidt i læ af bjergene, 
som rejser sig inde på fastlandet. Vi 
er stormudsatte her på kanten af 
Atlanterhavet, man mærker det på bøl-
gernes kræfter og den salte luft og ser 
det fra toppen af øens bjerglandskab. Det 
her er ikke et mildt og trygt øhav. Det er 
hjørnet af Irland, det sydvestlige hjørne, 
som stikker en hånd af lange, smalle tan-
ger og halvøer ud i Atlanten. Øen, hvor 
denne fortælling begynder, ligger tæt op 
ad en af de lange fingre.
 Det er begyndelsen af september. Vi 
skal besøge skolen på Bere Island for at 
undersøge mulighederne for et længe-
revarende samarbejde mellem danske 
og irske øskoler. Vi er Helene Hennings 
fra Anholt Skole, Karsten Hillersborg fra 
Sejerø Skole, Lotte Brinkmann, projekt-
leder på et dansk pilotprojekt om ø-fjer-
nundervisning og Morten Priesholm 
fra Småøernes Aktionsgruppe (som gav 
tilskud til det danske pilotprojekt og tog 
initiativ til denne skolerejse). 

Ny teknik kan skabe ø-samarbejde
Med ny teknik som videokonferencer, 

Danske ø-skoler skal samarbejde 
med irske øer 

smartboards og webtools er afstanden 
ikke en hindring. Til gengæld kan inter-
nationalt ø-samarbejde og fælles under-
visning åbne for ny viden, give eleverne 
IT- og samarbejdskompetencer og ikke 
mindst skabe muligheder for, at lærerne 
hjælper hinanden, uddanner sig til fjern-
undervisningseksperter og deler viden og 
ressourcer på tværs af øerne. 
 På trods af geografiske, sproglige og 
religiøse spænd har vi som ø-skoler en 
fælles sammenhæng og referenceramme: 
vores hverdag og undervisning udsprin-
ger af vilkårene på en ø, og dermed har 
vi også pædagogiske og læringsmæssige 
erfaringer tilfælles. 

Sejerø og Anholt møder Bere Island
Skolen på Bere Island har 20 elever i alde-
ren fra fire til 12 år, og to lærere klarer 
stort set al undervisningen. Bygningerne, 
omgivelserne og vores samtaler med de 
to lærere afslører, at her er en god øskole 
med seriøse mål om udeliv, kreativitet 
og aktiv læring – og ikke mindst med en 
vilje til at få undervisningen til at glide 
på trods af alvorlige nedskæringer.Inden 
vi rejser fra Bere Island, har vi aftaler, 
deadlines og planer for de første, små 
samarbejdsprojekter: Elever på Sejerø og 
Anholt får i løbet af dette skoleår chancen 

for at møde en flok irske skolekamme-
rater via computere, hovedtelefoner og 
skærme. Skolen på Bere Island har Grønt 
Flag, og en af mulighederne er at lave et 
samarbejde om netop natur og miljø. 

Kemi og musikundervisning med 
videokonferencer
Vores irske skoletur bringer os også til 
øerne Inis Oírr og Inis Mór, som ligger 
i den åbne, forblæste Galway-bugt midt 
på Irlands vestkyst. Her besøger vi de to 
’secondary schools’ med elever fra 12 til 
18 år. 
 De to skoler har i forvejen et samar-
bejde, hvor de deler kemilærer og musik-
lærer. Fra et klasseværelse på Inis Oírr 
underviser kemilæren ved hjælp af com-
puter, bredbånd og videokonferencer de 
ældste elever på alle tre småøer i Galway-
bugten. Musiklæren holder til på Inis 
Mór, men har også elever på Inis Oírr, så 
sang og musik bliver indøvet online med 
video og lyd.

Et billede hjemmefra
De irske ’secondary schools’ har – lige-
som danske skoler – et stramt pensum og 
hårde læseplaner. Det stiller store krav til 
et dansk/irsk samarbejde. På den anden 
side set så er de ældre elever måske bedre 

Inis Oírr i Galway bugten på Irlands vestkyst
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Ca. 200 personer i alle aldre fra den store 
naboø tog lørdag den 10. september fær-
gen til Sejerø. På færgen blev de modtaget 
af repræsentanter fra Beboerforeningen, 
som informerede om alt hvad øen havde 
at byde på, på denne dag.
 Bussen kørte øen rundt på faste tider 
og man kunne stå af ved fyret, få en for-
tælling og nyde den herlige udsigt. Andre 
muligheder var at låne en cykel, eller få 
en køretur i hestevogn. 
 Indenfor kort gåafstand fra hav-
nen, var der rigtig mange muligheder: 
Fritidsfiskerne havde gang i røgeovnen og 
serverede lækre smagsprøver af makrel-
ler m.m. På havnegården kunne man se 
køer og klappe kalve. Øens 3 gallerier var 
åbne, og der var fortælling i kirken og 
rideture ved gadekæret. Brugsen holdt 
langlørdag- åbent og tilbød smagsprøver 
på ost, pølser og vin. Ved havnen var der 
marked og levende musik. Vore spise-
steder tilbød en særlig ø-dag-menu og 
havde stort rykind til frokost.
Og så havde vi tilmed godt vejr!
 Oprindelig var ideen med ø-dagen 
at tilgodese to formål: 1) At få nogen 
til at blive så begejstrede for øen, at de 
ville flytte hertil. 2) At give fastlandsbe-
boerne en positiv oplevelse af ø-livet. 
Virkeligheden har vist, at det kniber med 
bosætningen, men formål nr. 2 er sande-
lig også vigtigt. Så vi gentager ø-dagen til 
næste år.

Henry Larsen

•

Åben Ø-dag På Sejerø

NEDLAGT LANDBRUG HJARNØ

Bliv Ø-boer lige midt i superskønne Horsens Fjord. Kun en halv times kørsel fra 
Horsens bymidte, så sidder du og nyder udsigten til vandet, uanset hvor du 
kigger hen.

Spændende ejendom med rigtige mange muligheder, lille skov, 2 gode flotte 
ladebygninger med nyt tag (2004), ialt 496 m2 – muligheder for „mindre 
erhverv“, hobbies, lager mm. Dejlig stor grund med plads til mange kreative 
udfoldelsesmuligheder.

Hjarnø er en spændende og aktiv ø, egen færge – 31 daglige afgange, ny 
lystbådhavn, forsamlingshus, campingplads, vinlaug og meget mere.

Se mere på www.nybolig.dk sagsnr. 16170 eller kontakt 
Nybolig Horsens 76 28 26 00.

i stand til at arbejde selvstændigt med 
IT og med internationalt samarbejde. På 
Anholt er der elever op til 16 år og på 
Sejerø op til 14 år, som kan matche elever 
fra Inis Oírr og Inis Mór.
 Da vi sejler med den lille personfærge 
fra Inis Oírr tilbage til fastlandet, er det 
ruskvejr. Vi får lov at mærke bølgernes 
kræfter, mens øerne forsvinder i regnen 
og gråvejret pakker havet ind. Da vi går 
i land på klippekysten ved Doolin, og 
matrosens brede, våde hånd trækker 
os op fra dæk til kaj, kigger vi ind vi de 
næste passagerers bekymrede ansigter. 
Så langt væk og så alligevel så velkendt – 
et billede hjemmefra. 
 Læs mere om ø-skoleprojektet på 
www.anholtskole.dk/elearning.shtml 

Morten Priesholm og Helene Hennings 
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Den europæiske organisation af 
mindre øer, European Small Island 
Federation (ESIN) afholdt i septem-
ber sit ellevte årsmøde. Det var den 
franske ø-sammenslutning, der i år 
lagde hus – og ø – til mødet. Det 
foregik på Île d’Yeu; en 23 kvadrat-
kilometer stor ø ud for Bretagnes kyst 
med 4906 fastboende og en blom-
strende turisme. 

Ved ankomsten undrede vi os over den 
sparsomme færgeforbindelse: En stor, 
hurtiggående katamaran, der kun sejler 
én afgang fra øen kl. 8 om morgenen og 
én retur fra fastlandet kl. 19. Forklaringen 
var naturbetinget: Færgen sejler kun, 
når det er højvande! Tidevandet ved 
Bretagnes kyst veksler med 6-7 meter 
mellem ebbe og flod. En problematik det 
herhjemme nok kun er Mandø, der har 
helt inde på livet.

Forum for erfaringsudveksling – og 
talerør i de europæiske institutioner
Sammenslutningen af Danske Småøer er 
medlem og medstifter af ESIN. Formålet 
med den europæiske organisation er 
todelt: 
 På det lokale plan fungerer ESIN 
som en platform, hvor landene kan dele 
deres erfaringer indenfor emner af fælles 
karakter for småøerne. Fælles projekter 
for medlemslandenes øer søsættes fra 
ESIN med øernes udvikling for øje. 
På det politiske plan er ESIN en mulighed 
for småøerne for at blive hørt i det ellers 
kæmpestore maskineri i Bruxelles. ESIN 
er tænkt som et talerør for småøerne i de 
forskelige europæiske institutioner i EU. 
På årsmødet i Frankrig udnævntes som 
vicepræsident for ESIN den franske borg-
mester på øen Île d’Yeu, Bruno Noury. 
Den siddende præsident for ESIN, Bengt 
Almkvist fra Sverige blev på posten, lige-
som sekretariatet for ESIN forblev i den 
franske organisation.

El-biler og ungdomsarbejde 
På det netop afholdte årsmøde blev det 
vedtaget, at fokusere på to projekter, der 
skal køre på tværs af medlemslandene 

Fransk årsmøde i ESIN 2011

Øverst: Deltagere fra syv lande deltog i årets ESIN-
møde. I midten: Dorthe Winther testkører en el-bil. 

Nederst: Eva Terkelsen skuer ud over Atlanten
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og imellem deres øer. Dels ønsker man 
at igangsætte et projekt om El-biler og 
deres muligheder på småøerne. I dagene 
under ESIN mødet havde en producent 
af El-biler udlånt ni nyproducerede biler 
til øen, hvoraf deltagerne til mødet havde 
rådighed over de fem. Det var meget 
interessant at afprøve bilerne, der umid-
delbart var velegnede til ø-brug, om end 
de krævede asfalterede veje og stadig 
havde en del skønhedsfejl. Prisen talte 
måske heller ikke til deres fordel: En lille 
tre-passagers model koster ca. 20.000 
euro/155.000 kr. Til gengæld kan man 
så forvente lave driftsomkostninger, lidt 
afhængig af hvad strøm nu koster lokalt. 
Desuden fokuseres der på et ungdoms-
projekt med henblik på at udvikle og 
etablere udvekslingsprogrammer mellem 
øernes yngre befolkningsgrupper. Dette 
går fint i tråd med det skoleprojekt, 
som allerede er i gang mellem Irland og 
Danmark (se artikel andetsteds i bladet).
Samarbejdet foregår lavpraktisk ved at 
de lande – og øer – der er interesserede 
i projekterne byder ind med deltagelse. 
Projekterne er lige nu på idé-plan og kræ-
ver finansiering: Som noget af det første 
nedsættes en arbejdsgruppe til hvert pro-
jekt til planlægning af netop finansierin-
gen. Har et af projekterne din interesse, 
så kontakt gerne Sammenslutningen af 
Danske Småøers sekretariat.

Finsk cykelprojekt
På mødet præsenteredes fra Finland og 
Åland et netop færdiggjort projekt for 
cykelturisme på skærgårdsøerne i det 
baltiske hav. Her har man undersøgt 
tilbuddene for cykelturister på de forskel-
lige øer og udarbejdet otte ø-hop-ruter 
med detaljerede cykelkort. Man ønsker 
at udbygge med et Pay-and-put system, 
hvor man kan leje en cykel i en lokalitet 
og aflevere den andetsteds på ruten. 
Projektet var meget gennemarbejdet 
og inspirerende for netop det cykeltu-
rismeprojekt, der er under opsejling i 
Sammenslutningen af Danske Småøer. 
Cykelfolderen fra Finland/Åland kan 
hentes på internettet: www.visitarchipe-
lago.com under „brochures“.

Læs mere om ESIN på www.europeans-
mallislands.net   
     LS

Kystdirektoratet har i august 2011 lanceret en ny kystbeskyttelsesstrategi, der har 
til formål at bevare og beskytte kysterne i Danmark, og selvfølgelig også på øerne. 
Kyststrategiens vision er: „Smukkere kyster til gavn for alle“.
 Kystbeskyttelsesloven fra 1988 er senest ændret i 2006 med en formålsparagraf. 
Formålsparagraffen fastlægger, at nødvendig kystbeskyttelse som udgangspunkt kan 
tillades, men ikke at man som grundejer kan få lov til alt. Målet er at sikre, at nød-
vendig kystbeskyttelse i Danmark kan udføres balanceret i forhold til behovet for at 
beskytte menneskeskabte værdier og bevare natur- og landskabsmæssige værdier.
 Den nye strategi lægger vægt på helhedsløsninger og fællesløsninger frem for indi-
viduelle grundejeres initiativer. Kystbeskyttelse må som hovedregel ikke have negati-
ve konsekvenser. Derfor vil der blive stillet krav til valget af kystbeskyttelsesløsninger, 
hvor det tilstræbes, at der anvendes bløde løsninger fremfor hårde konstruktioner. 
Centralt er også et fokus på oprydning på kysterne af gamle, uhensigtsmæssige 
anlæg. 
 Der blev i 2010-12 oprettet en tilskudspulje til kystbeskyttelse på småøer. Puljen er 
nu afsluttet og der er pt. ikke åbnet for en ny pulje.
 Læs mere på http://borgere.kyst.dk/kystbeskyttelsesstrategi.html  LS

Ny Kystbeskyttelsesstrategi

En bosætningskampagne på Skiveegnen har nu givet pote. Fur-nyt skriver, at et hol-
landsk par er på vej til at bosætte sig på Fur. Efter en kampagne i Holland igangsat 
af en norsk konsulentvirksomhed fik parret nys om Fur på en emigrationsmesse i 
Holland i begyndelsen af 2011. Skive Kommune har været behjælpelig i processen 
med at rådgive og finde rundt i reglerne omkring opholdstilladelse og køb af fast 
ejendom i Danmark mm. Denne rådgivning i de danske systemer er af stor betyd-
ning for de hollændere, som viser interesse for at flytte hertil. „Branding Fur“ byder 
parret velkommen og mener at kunne tiltrække bl.a. hollændere med øens skønne 
natur.
 http://furnyt.dk/2/index.php/artikler/alle-artikler-datoorden/1566-hollandsk-par-
har-kobt-hus-pa-fur

Hollændere til Fur

Fonden Realdania har støttet de lokale ildsjæle på henholdsvis Agersø og Fejø. 
Ildsjælene arbejder for at bevare øernes gamle møller og bringe dem tilbage til deres 
oprindelige udseende og funktion. Begge øer har fået tilskud til opsætning af vinger, 
og på Agersø blev den nyrestaurerede mølle indviet på Dansk Mølledag i juni. På 
Fejø forventes møllevingerne at blive sat på til næste år. 
 Møllerne er på begge øer en stor og smuk attraktion, som hvert år besøges af 
mange gæster. På Fejø driver møllelauget en lille butik i møllen. 

dw

Realdania støtter møller på Agersø og Fejø
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19 af Ø-sammenslutningens 27 med-
lemsøer har fortsat eget afstemnings-
sted, og dermed kan man se stemme-
fordelingen for disse øer. 
 Hovedparten af småøerne ligger 
over landsgennemsnittet, når det gæl-
der stemmeprocenten, og helt i top lig-
ger Drejø, hvor kun en vælger mang-
lede at stemme, før man havde nået en 
stemmeprocent på 100. Nu måtte man 
nøjes med 98,27. 

 På Hjarnø, Mandø og Avernakø var 
man også godt med – her manglede 
blot, at de sidste tre vælgere hvert sted 
afgav deres stemme for at nå de magi-
ske 100%. 

Hvem stemmer hvor?
Hvis man går stemmetallene lidt efter, 
kan man se, at på 13 øer er Venstre det 
største parti. Socialdemokratiet topper 
på øer som Sejerø, Anholt, Strynø og 

Fejø, og på Agersø og Omø er Dansk 
Folkeparti fortsat det største parti. 
Den mest ’røde’ ø er Strynø, hvor to 
tredjedele af vælgerne støtter Social-
demokratiet, SF, eller Enhedslisten. Blå 
blok i form af Venstre og Konservative 
og Dansk Folkeparti nyder den største 
opbakning på Lyø, hvor knapt 70% af 
stemmer tilfaldt et af disse tre partier. 

dw

Høj stemmeprocent på småøerne

Vælgermøde på Venø Efterskole


