
- Et bosætningsprojekt med fokus på netværk, ny viden og 
håndgribelige erfaringer på tværs af øerne og omverdenen….  

Repræsentantskabsmøde 2. – 4. november 2018



Hvem er jeg?

• Anja Bech Knudsen, 47 år, bor i Odense 
• Bosætningskonsulent på ”Nye naboer – mere øliv!”
• Projektansat hos Sammenslutningen af Danske Småøer  

(sep. 2018 – maj 2020)
• Erfaring: Landdistriktsudvikling, bosætning, socialt 

entreprenørskab, branding, fundraising, friluftsliv, ledelse + 
landmand + jordbrugsteknolog + luftfragtspeditør + 
Idéhistorie….



Baggrunden for projektet

• BlivØbo.nu: Ø-sammenslutningen 2012-2013

• Aftale LAG Småøerne/ Ø-sammenslutningen primo 
2017: bosætning!

• → temamøder, debatter, arbejdsmøder, analyser, 
konsulenthjælp → ansøgning 



Hvad går projektet ud på? 

Øge 
bosætningen 
på småøerne!



Hvilke øer deltager? 

• Aarø

• Anholt

• Endelave

• Femø

• Omø

• Sejerø

• Strynø



Vigtigste pointer indtil nu…..

• ”Jeg troede egentlig at vi gjorde meget det samme på øerne – men det gør 
vi jo slet ikke” (øbo på workshop 1, ”Nye naboer – mere øliv”)

• Mangel på lejeboliger - også et politisk anliggende

• For lidt viden om lejeloven 

• Behov for lokale fonde til medfinansiering af huskøb/virksomhedsopstart

• Målret kommunikationen til tilflyttere – brug også potentielle jobs! 

• Få ”modtageapparatet” sat i system

• Mangler viden om effekt af indsatser

• Behov for fælles markedsføring af ø-livet



Projektets mål

• Netværk og deling af viden/erfaringer på tværs af øerne
• Viden om tilflytternes behov og oplevelser af faserne i ”ø-

bosætningsrejsen”
• Viden om årsagerne til fraflytning
• Videreudvikling af øernes (og SaDS) hjemmesider/FB og ”modtageapparat”
• Afprøvning af konkrete bosætningsinitiativer på øerne
• Flere henvendelser til småøerne og SaDS fra potentielle tilflyttere og 

iværksættere 
• Udvikling af model for ø-konsulent og 1-2 øer/kommuner der forpligter sig 

til at teste det af
• Idékatalog 



Spørgsmål?

Idéer?



Hvis I vil vide mere….

Anja Bech Knudsen
Mail: anja@danske-smaaoer.dk
Tlf. 31 51 62 51

www.danske-smaaoer.dk
www.blivøbo.nu

mailto:anja@danske-smaaoer.dk
http://www.danske-smaaoer.dk/
http://www.blivøbo.nu/


Workshop om bosætning

Repræsentantskabsmøde 2. - 4. nov. 2018



Indkredsning af kerneudfordringer

• Hver gruppe brainstormer på, hvad der er de mest centrale  
problemer/udfordringer i forhold til at styrke bosætningen på 
småøerne (brug post-it´s) 10 min. 

• Udvælgelse af kerneproblem/-udfordring 5 min. 



Fra kerneudfordringer til idéer 

• Hver gruppe omformulerer deres kerneudfordring til et 
udviklingsspørgsmål (Hvordan kan vi……?), som skrives på en post-it 
og placeres i midten af det udleverede ark (5 min.)

• Generer idéer til indsatser, der kan besvare udviklingsspørgsmålet. 
Idéerne skrives på post-it’s (ny farve) og placeres på felterne rundt 
om udfordringen. (15 min.)

• Vurdering og sortering af idéerne (på udleveret ark) (10 min.)

• Grupperne præsenterer deres bedste idéer for hinanden. Post-it´s
med idéerne placeres på udleveret ark (2 min. til hver gruppe)



Erhvervsudvikling som løftestang for 
bosætning

• Hvilke brancher/virksomheder har sværest ved at finde nye ejere eller 
medarbejdere? (fx landbrug, overnatningssteder, spisesteder, 
håndværksvirksomheder….) 

• Hvilke mener I har det største potentiale for overlevelse og udvikling? 


