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Voksede op på Omø:

„Jeg troede aldrig nogensinde,
at jeg skulle tilbage“

Børneboom på Omø: Christian med lille Gabriella, Eydis med Aron, Fjola, Bjartmar, Nakalema, Jon, Iver – og lille Edgar i barnevognen

Selv om det tager 50 minutter med
færgen fra Stigsnæs på Vestsjælland,
så oplever Omø ikke befolkningsflugt. Tværtimod. Nakalema Iversen
er en af årsagerne til, at børnetallet
er gået op. Hun forlod øen som teenager, men er nu flyttet tilbage efter
at have stiftet familie – selv om hun
aldrig troede, hun ville vende hjem
til Omø.
Nakalema Iversen står og bager pandekager i Forsamlingshuset på Omø. Der er
julestue denne råkolde søndag i slutningen af november. I 2015 tog Nakalema og
Jon springet fra Nørrebro i København

til tjenesteboligen på Omø Skole, hvor
Nakalema fik et vikariat som lærer. Det
skulle bare være midlertidigt. Seks måneder. Så skulle de tilbage til storbyen, hvor
de stod skrevet op til en fed lejlighed på
det indre Nørrebro med lukket gård og
det hele, så deres to børn, Fjola og Iver,
kunne gå ned og lege alene, når de blev
store nok.
Sådan gik det ikke.
I dag ejer parret, begge 36 år, et lille
hus på Husmandsstræde og har købt
den tilstødende grund, hvor Nakalema
er i gang med at etablere en permahave.
Familien er udvidet med lille Edgar. Og
Jon har startet eget malerfirma på øen.

Der er gang i den.
„Jeg voksede op på Omø, men jeg troede aldrig nogensinde, jeg skulle tilbage,“
griner Nakalema, mens hun tager en
pause fra pandekageproduktionen.
Måske lå det alligevel i kortene, at
Omø skulle blive hendes hjem som
voksen. For Nakalemas mor vendte også
hjem til Omø efter en periode væk fra
øen.
„Min mormor flyttede til Omø med
min mor i starten af 1970’erne. De boede
på den lokale restaurant, Omø Perlen,
som min mormor drev. Min mor flyttede
siden til Sverige, hvor hun blev gift og fik
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En spirende optimisme
Kommentar af Dorthe Winther
Når man ser tilbage på det netop afholdte
repræsentantskabsmødes ø-runde, må
man sige, at den var præget af en optimisme fra stort set alle øer. En varm lang
sommer med masser af turister og aktiviteter, nye projekter under opsejling og
forespørgsler fra folk der gerne vil flytte
til øerne, var noget af det, der kom frem.
Men oven i glæden over, at der heldigvis
er andre end os selv, der har fået øje på,
hvor dejligt der er at bo på de små øer,
så er der jo lige det der med, hvor de nye
øboere skal bo.
Småøerne mangler boliger…
For der mangler boliger og især lejeboliger af god kvalitet. Mange øer kunne
melde om en markant efterspørgsel
efter lejeboliger, og som følge der af var
spørgsmålet også: Hvordan skaffer vi
nogle lejeboliger?
Der er ingen tvivl om, at der skal
arbejdes på både kort og lang sigt for at
skaffe lejeboliger. Det lange seje træk er
at få boligselskaber til at bygge lejeboliger. Med den stigende efterspørgsel på
de små øer må vi igen til Udvalget for
Landdistrikter og Øer samt boligminister
Ole Birk Olesen for at få Folketinget til
at lave en pulje til at medfinansiere de
ekstra omkostninger, der er ved at bygge
lejeboliger på småøerne samt sikre den
kommunale andel i de tilfælde, hvor
ø-kommunen giver afslag på den lovbestemte medfinansiering pga. manglende
økonomi. På den korte bane må det
undersøges, om det er muligt for tilflyttere at leje sig ind i eksisterende boliger,
der ikke benyttes.
Boligseminar via livestreaming
På den første workshop for de øer, der
har tilmeldt sig Ø-sammenslutningens
bosætningsprojekt, blev det meget tydeligt, at der er stor usikkerhed om hvilke
begrænsninger, lejeloven sætter, hvis man
vil leje sin bolig ud.
Derfor besluttede vi i Ø-sammenslutningens bestyrelsen at rykke hurtigt,
og der er derfor udbudt et seminar den
6. december om almene og private udlejningsboliger, boligselskaber og lejelov.
Seminaret livestreames, så man kan
sidde hjemme på sin ø – enten alene eller
måske endnu bedre sammen med andre
– og følge med og stille sin spørgsmål via
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sms. Seminaret optages, så man kan se
eller gense alle oplæggene eller blot specielle uddrag.
Justering af tilskudsordninger til færgetakser
I september måned fremlagde økonomi
– og indenrigsminister Simon Emil
Ammitzbøll-Bille rapporten evaluering
af tilskudsordningerne til nedsættelse af
færgetakster for godstransport og personbefordring.
Selve evalueringsrapporten blev omtalt
i sidste nummer af Ø-posten i bl.a. disse
spalter, og heraf fremgik det bl.a., at
evalueringen opererer med en model, der
omfordeler ca. 5,2 mio. kr., som jo så vil
betyde, at hvis nogle skal have mere – så
skal der tages fra andre. Og det ville jo
være det rene galimatias!
Derfor har vi brugt de sidste par
måneder til at lave politisk lobbyarbejde
for at undgå denne omfordeling.
Med hjælp fra især Mette Hjermind
Dencker (DF) er det lykkedes at få afsat
5,2 mio. kr. på finansloven, således at vi,
såfremt finanslovsforslaget vedtages, undgår, at der skal tages midler fra nogen.
Da finansloven endnu ikke er vedtaget i
Folketinget, kan vi ikke få oplyst, hvorledes midlerne fordeler sig.
Sommerperioden med
Med den nye Aftale om justering af
tilskudsordningerne til nedsættelse af
færgetakster for personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til
og fra visse øer lægges der også op til, at
kommunerne med småøer nu har mulighed for at lave takstnedsættelser i sommerferien. Der må stadigvæk kun laves
takstnedsættelser i i alt 46 uger. Der er
tilsyneladende småøer, der har ønsket, at
man også kan gøre brug af takstnedsættelser i højsæsonen, men der er altså ikke
kommet ekstra midler til dette.
På langt de fleste øer har man masser af
gæster at sejle med i højsæsonen, og det
er der, man tjener pengene, og på øerne
er der som hovedregel fulde huse. Hvis
man vælger at nedsætte taksterne her, vil
de forholdsvis få midler, man får, hurtigt
få ben at gå på. Men der kan selvfølgelig
være øer, hvor det giver god mening, og
her får man nu muligheden for at ned-

sætte taksterne i sommerferien.
Til alt held kan der laves individuelle
løsninger på øerne, idet øboerne jo skal
være med at bestemme, hvor takstnedsættelsesperioderne skal placeres.
Afløserfærge
Med den nye aftale afsættes der i alt 15
mio. kr. over en 3-årig periode til en
statsgaranti, der skal dække et eventuelt
driftsunderskud i forbindelse med en
standardfærge, som skal bygges i regi af
Færgesekretariatet, og som kommunerne
vil kunne leje som afløserfærge.
Fra mange øer har en afløserfærge
længe været efterspurgt, når deres egen
færge skal på værft. Disse øer skal
nu henvende sig til deres kommuner
og spørge, om de har meldt ind til
Færgesekretariatet, at de er interesseret i
at leje en kommende afløserfærge.
Ny evaluering i 2022
Vores nuværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille
udtalte ved en konference om takstnedsættelserne i Folketinget i 2016, at i 2019
– ja så er landevejsprincippet gennemført.
Jeg tror blot, vi må konstatere, at intentionerne er der, den politiske velvilje er der,
men pengene rækker altså ikke.
Der er rigtig mange af de små færgeruter, som ikke når i mål med landevejsprincippet, så det kommer vi til at
diskutere i de kommende år også.
Kan vi ikke gøre det lidt bedre?
Sådan lyder et kendt citat fra forhenværende statsminister Poul Nyrup
Rasmussens nytårstale sidst i 90’erne. Og
det var egentlig de ord, der randt mig i
hu, da vi på årets repræsentantskabsmøde
hørte Henrik Brosbøl fra Herrup-Bjergby
Fællesforening fortælle om, hvordan de
her har arbejdet med foreningsstruktur
og – udvikling ved at samle flere foreninger under en fælles paraply med underliggende arbejdsudvalg. For jo, hvis jeg
skal svare på spørgsmålet i overskriften:
Jeg tror, at vi også på øerne kan strukturere vores foreningsliv bedre og smartere.
Vi har på vores øer rigtig mange foreninger hver med sin bestyrelse, formand,
kasserer og hver sin generalforsamling.
Sker der noget nyt på en ø – ja så danner
vi lige en forening til at tage sig af det.

Det er rigtig godt for demokratiet og
fællesskabet, at mange øboere er engageret i foreningsarbejde, men der er også
mange øboere, der gerne var det tunge
bestyrelsesarbejde foruden og i stedet
ønsker at koncentrere sig om netop det,
de brænder for, hvad enten det er gymnastik, at arrangere juletræsfesten eller
lave det lokale beboerblad. Måske er der
ligefrem nye, der vil melde sig på banen
og arrangere aktiviteter, når de nu slipper
for ’bestyrelses-bøvlet’ – det er i al fald
erfaringerne fra Herrup-Bjergby.
At lave en ny organisering, hvor beboerforening, idrætsforening, aftenskole,
kulturforeninger m.fl. samles under en
fælles bestyrelse, skal selvfølgelig gro
nedefra og sker ikke lige over en nat.
Nogen vil måske også spørge, om det
ikke skaber kiv og strid, når man nu skal
prioritere mellem forslag og økonomi.
Her synes jeg, vi kan lære af HerrupBjergby Fællesforening og den måde, de
anskuer alle projektideer og forslag på:
Vil det være til fælles bedste – vil det
komme vores by og dens indbyggere til
gavn?
På repræsentantskabsmødet var der
mange ø-repræsentanter, der gav udtryk
for, at de blev meget inspirerede af oplægget om ny foreningsstruktur, så måske
kan vi allerede ved næste repræsentantskabsmøde høre om de første erfaringer
hermed. Jeg håber det, for jeg tror, det
kan være med til at styrke foreningsarbejdet, aktiviteterne og livet på vores øer.
Det nye år
Et travlt 2018 går på hæld, og forude venter et nyt år med ubrugte dage i kalenderen, nye muligheder og udfordringer.
Men lige nu lader vi julefreden sænke
sig, takker for samarbejdet i det snart
forgangne år og ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt og lykkebringende
nytår. 		
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Juleferie i
sekretariatet
Kontoret holder lukket i julen
fra og med den 20. december
Vi er tilbage den 7. januar 2019
Vi ønsker jer alle en glædelig jul
og et godt nytår!

Bremse for udvikling

Havstokken på Venø: Det rødskraverede område markerer strandbeskyttelseszonen.
Det ønskede nye hus er tegnet ind midt i billedet – og rager 20 meter ind i zonen, der hvor den er smallest

De danske småøer har fællesproblemer, når det drejer sig om gennemførelse af udviklingsinitiativer,
der betyder ændringer indenfor 300
meter fra kysten.
For tiden kæmper bl.a. Orø og Venø
med klager over, at Kystdirektoratet ikke
ønsker at benytte de eksisterende rammer for dispensering fra de stramme
regler for tilstandsændringer langs
kystlinjen.
På Orø drejer det sig om etablering
af restaurant og på Venø om boligbebyggelse, der „spiser“ 20 kvadratmeter
af strandbeskyttelsesområdet.
I begge tilfælde har Sammenslutningen af Danske Småøer haft
mulighed for på skrift og i temamøder
med Udvalget for Landdistrikter og øer
(ULØ) at fremlægge det helt groteske
forhold, at Kystdirektoratet bremser
for udviklingsinitiativer, der skal øge
erhvervsaktivitet og bosætning.
Det seneste afslag om boligbebyggelse på Venø har ført til klage fra lodsejeren, der ønsker byggeriet. Også beboerforeningen, Venøboen, har klaget over
afgørelsen. Venøboens klage er blevet
afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet

med begrundelse, „at sagen ikke kommer beboerforeningen ved“. Nævnet
har tilsyneladende været godt rundt i
de juridiske krinkelkroge for at finde
argumenter for, at en forening, der har
til formål at fremme bosætning ikke må
påklage urimelig praksis på dispensationsområdet.
Hovedproblemet synes at være, at
Kystdirektoratet fortolker begrebet
„særlige tilfælde“, som i henhold til
Planloven giver dispensationsmulighed
på småøerne, usædvanligt snævert.
Konklusionen synes at være, at
alle afviste ønsker om dispensation
må indklages for Miljø- og Fødevareklagenævnet, så politikerne tager
emnet alvorligt og giver ministeren
grundlag for ændret fortolkning.
Folketingspolitikere i ULØ og også
de, der deltog i Ø-Sammenslutningens
repræsentantskabsmøde i november,
undrer sig over rigiditeten. Der skal
tilsyneladende mere end undren, men
også handling til for at skabe rammer
for ø-udvikling. Vi ser frem til den fra
politisk side.
Jan Bendix – Venø

Nyhedsbrev
Se flere ø-nyheder og tilmeld dig nyhedsbrevet fra Sammenslutningen af
Danske Småøer på www.danske-smaaoer.dk/
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Erhvervsministeren på tur til Skarø
Sidst i juni måned fik vi en ny
erhvervsminister, hvor Rasmus
Jarlov afløste Brian Mikkelsen.
Erhvervsministeren er på mange
måder ’ø-minister’. Sammen med
økonomi- og indenrigsminister
Simon Emil Ammitzbøll-Bille har
han mange af vores ø-sager inden for
sit ressortområde. Det er vigtigt for
os, at også en ny erhvervsminister
kender til det hjørne af sit ministerium, som omfatter småøerne.
I efterårsferien tog Rasmus
Jarlov derfor sammen med
Ø-sammenslutningen på besøg i det
Sydfynske Øhav, nærmere bestemt til
Skarø.
Beredskab – det klarer vi (også) selv…
Efter en smuk sejltur gennem Svendborg
Sund med besøg på broen på færgen
Højestene og en snak om at sejle færge
til Skarø og Drejø tog skarøboerne imod
på Skarø Havn, hvorefter det gik til fods
mod Skarø Brandstation.
Brandfoged Bjarne Madsen fortalte,
hvordan skarøboerne selv står for både
brand- og sygdomsberedskabet. De har
samlet penge ind til at få bygget en ny
brandstation, ligesom alt andet udstyr
fra den lille ’Fire-express’ til de frivillige
brandmænds tøj er sponsoreret.
En lille ø med en global virksomhed
Herefter gik turen til Skarø Is, hvor
Martin Jørgensen og Britta Tarp fremviste
deres nye produktionshal og fortalte om
deres produktion.
Skarø Is laver is til både det danske og
internationale marked, bl.a. serveres der
is fra Skarø ombord på Singapore Airlines
fly. Isen er økologisk og baseret på birkesaft og sukkertang, som er naturlige
smagsfremmere, der samtidig erstatter en
del af sukkermængden. Råvarerne er så
vidt muligt hentet hos lokale producenter
på øen eller på Fyn.
Ud over is til ishungrende danskere og
udlændinge – og også til de besøgende
denne dag – arbejder Skarø Is også med
at producere specialdesignede is, som
bl.a. kan bruges på hospitaler.
Lokalplan, mobilmast og festival
Over frokosten med lokale råvarer og
den efterfølgende ’walk and talk’ blev
erhvervsministeren præsenteret for nogle
af de emner, som også lige nu rører sig
på Skarø. En ny lokalplan er under planlægning, en længe savnet mobilmast er
til drøftelse, og under sejlturen hjem blev
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Skarø bød minister Rasmus Jarlov velkommen, da han besøgte øen i efterårsferien

ministeren præsenteret for en ø-musikfestival, der kan tiltrække store navne.
Lasse Bekker, der sammen med sin
kompagnon, er initiativtagere til denne
nye Skarøfestival fortalte, hvordan det
rent logistisk kan lade sig gøre at holde
en festival med ca. 1.500 deltagere på en
knapt 2 km2 stor ø med 32 indbyggere.
Ministeren gav efterfølgende udtryk

for, at han var rigtig glad for at have mødt
skarøboerne og fået et indblik i deres
entusiasme og engagement for at bevare
Skarø som et attraktivt helårssamfund.
dw
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Bliv støttemedlem af
Sammenslutningen af Danske Småøer
Interesserer du dig for de danske øer? Så tegn et støttemedlemskab og
modtag Ø-Posten på din adresse. Det koster blot 150,- kr. om året. Kontakt
sekretariatet på sekretariatet@danske-smaaoer.dk, hvis det har interesse!
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet fra De Danske Småøer og se flere
ø-nyheder på www.danske-smaaoer.dk.

Små øer i det store Europa

Øboere fra Europas mindste øer mødtes i storbyen for at lægge en strategi for ø-indflydelse i EU

Sammenslutningen af Danske
Småøer er medlem af ESIN, den
europæiske organisation for små øer.
I år var årsmødet henlagt til Bruxelles
og øboere fra Sverige, Finland, Åland,
Irland, Skotland og Danmark samledes
for at drøfte temaer og strategier for
øerne: Hvordan sørger vi for at øerne
kommer på dagsordenen i den næste EU
programperiode 2021-2027, både mht.
landdistriktspolitik, fiskeripolitik og europæisk samhørighedspolitik? Udvikling
af bæredygtig transport for øerne og
generel strategi for synlighed for øerne i
Bruxelles var nogle af de emner, der blev
diskuteret.
Energiomstilling for øerne
Foruden at drøfte øernes udfordringer
landene imellem bød årsmødet på oplæg
fra bl.a. det nyetablerede EU energisekretariat for øer, Clean Energy for EU
Islands Secretariat.
Energisekretariatet støttes af EU
Kommissionen og har til formål, at
hjælpe alle øer i EU, der har interesse i
energiomstilling.

Danske parlamentarikere
Den sidste dag i Bruxelles benyttede
Ø-sammenslutningens formand, næstformand og sekretariatsleder til at mødes
med nogle af de danske EU parlamentsFaktaboks

Clean Energy for EU Islands
Secretariat
Energisekretariatet tilbyder en platform for ekspertise, erfaringer og
samarbejde inden for ø-energi. Her vil
de også fremvise de gode eksempler
og projekter. De ønsker at være et
samlingspunkt for øer, der planlægger
eller gennemgår en energiomlægning.
De tilbyder rådgivning og læring for
udvikling af bæredygtige energiplaner.
Går I med tanker om at udvikle energiplaner for jeres ø, så tag kontakt til
energisekretariatet.
Kontaktpersonen er dansk og hedder
Jeppe Mikel Jensen. Tel: +32 2 400 10
67 email: j.jensen@climatealliance.org
Læs mere om Energisekretariatet her:
www.euislands.eu

medlemmer. Vi havde aftalt møder
med de konservatives Bent Bendtsen,
Folkebevægelsen mod EUs Rina Ronja
Karis sekretær og Dansk Folkepartis Jørn
Dorhmann.
Det var givtige møder og vi fik synliggjort de små øers udfordringer og fik
desuden nogle brugbare ’staldtips’ til
hvordan man, som lille interesseorganisation kan gøre sig gældende i et stort og
tungt EU system.
Vi arbejder nu med ESIN for at sætte
de europæiske småøer på dagsordenen
hos parlamentarikerne – især efter
EU-valget i maj 2019.
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Næste LAG-ansøgningsfrist er 10. januar 2019
LAG Småøerne kan give tilskud til en
lang række projekter på småøerne:
Investeringstilskud til virksomheder,
støtte til erhvervsudvikling og tilskud til
fx bosætningsprojekter. Pengene kommer
fra to store EU-puljer: landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). Vi tager mod
ansøgninger, vurderer projekterne og står
for fordelingen. Erhvervsstyrelsen står for
den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud.
Vores indsatsområder er:
1. Tilskud til investeringer i private virksomheder (ml. 50.000 og 450.000 kr.)
2. Erhvervsudvikling (inkl. turismeudvikling)
3. Havnefaciliteter (erhvervsrettede/jobskabende)
4. Bosætning (kampagner, udviklingsprojekter, boliger, distancearbejde
m.m.)
5. Lokale udviklingsplaner og strategier
6. Samarbejde om nye ø-faciliteter („med
stærk lokal forankring“)

Med de særlige FLAG-tilskud kan vi
støtte havneprojekter, maritim turisme og
fiskeri indenfor indsats 1, 2 og 3.
Hvis man søger LAG- eller FLAGtilskud skal være opmærksom på:
• LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50
pct. af projektets udgifter.
• Tilskuddet udbetales af
Erhvervsstyrelsen ved projektets
afslutning – når alle udgifter er
afholdt. Dog kan „erhvervsprojekter
med tilsagn på 200.000 kr. eller derover“ få udbetalt en rate undervejs i
projektet.
• Når LAG-bestyrelsen har vurderet og
godkendt projektet og ansøgningen, er
det Erhvervsstyrelsen, der kan give det
endelige tilsagn om tilskud.
• Man skal regne med, at der går
4-6 måneder fra LAG Småøernes
ansøgningsfrist, til man har svar fra
Erhvervsstyrelsen
• LAG-ordningen stiller krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering
og regnskab.

FLAG-midlerne (fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet) kan anvendes til
projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt,
Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø,
Strynø, Venø og Årø.
Vejledning og ansøgningsskema finder
man på vores hjemmeside (Under menupunktet „LAG-tilskud“):
www.lag-småøerne.dk
LAG Småøerne

For at få en foreløbig vurdering af en
projektidé er det altid en god idé at
kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man
sender en ansøgning. Han kan blandt
andet vejlede om reglerne og om
vores målsætninger og indsatsområder. Morten kan kontaktes på tlf. 22
32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

LAG vil tilskynde til ny forretningsmodel
hos ø-virksomheder
Med en ny støttepolitik ændrer LAG
Småøernes bestyrelse vores tilgang
de projekter, vi støtter hos småøernes
folkeejede virksomheder. Bestyrelsen vil
fremover blandt andet være opmærksom på de konkurrencevilkår, der er på
den ø, vi får en ansøgning fra – og på
de virkninger et tilskud til en folkeejet
virksomhed kan have på øen.
For os er „folkeejede virksomheder“ organiseret som fx foreninger,
andelsforeninger, anpartsselskaber eller
selvejende institutioner. De er ejet af
en gruppe øboere, som – ved siden af
det forretningsmæssige – har et mere
almennyttigt formål med virksomheden. De folkeejede virksomheder
skal desuden ikke skabe økonomisk
overskud til enkeltpersoner eller til en
ejerkreds.
Når vi vurderer ansøgninger fra
den type virksomheder og foreninger,
lægger vi altid vægt på, at de folkeejede
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virksomheder løser en social og almennyttig opgave på øen, og at vores tilskud
ikke kan „kapitaliseres“ – altså pengene
kan ikke trækkes ud af virksomheden til
private og egennyttige formål.
Mange af de folkeejede ø-virksomheder, vi støtter, ejer bygninger og lokaler,
som forpagtes ud til fx en restauratør
eller lejes ud til private selskaber.
På et bestyrelsesmøde i september besluttede bestyrelsen, at vi fremover skal
„tilskynde til en forretningsmodel, hvor
en folkeejet virksomhed ved udlejning
(eller bortforpagtning) har en indtjening,
som ville gøre den i stand til at forrente
og afdrage et lån, som svarer til den investering, virksomheden har foretaget med
tilskud fra fx fonde, LAG og statslige og
kommunale puljer.“
Dette giver en bedre indtjening hos
de folkeejede virksomheder, som så får
bedre mulighed for at klare udgifter til
vedligehold og nyanskaffelser. De kan

også spare op til at klare kriser (fx i
perioder med et svigtende marked eller
ved manglende udlejning/bortforpagtning). Eller de kan vælge at geninvestere
i virksomheden (forbedre rammerne,
etablere ny varmeforsyning m.m.) eller
at investere i andre almennyttige, ikkekommercielle formål i lokalsamfundet
(hvis vedtægterne giver mulighed for
det).
Når LAG-bestyrelsen nu vælger
denne nye tilgang, så er det en konsekvens af de erfaringer, vi har fra en lang
række projekter, hvor vi har hjulpet
denne type ø-projekter. Vi kan se et
behov for at styrke de folkeejede virksomheders driftsøkonomi, og samtidig
tilskynde til en mere lige konkurrence
mellem forskellige typer af virksomheder.
LAG Småøerne

Forsat fra forsiden
min søster og mig,“ fortæller Nakalema.
Hendes forældre blev dog skilt, og
Nakalema flyttede derfor fra Stockholm
til Omø sammen med sin mor og søster i
1984, da hun var to år.
"På det tidspunkt boede vi fire generationer herovre. Min søster og jeg, vores
mor, mormor og hendes forældre, mine
oldeforældre, der også havde valgt at slå
sig ned her. Så vi er en familie af tilflyttere,“ siger hun med et smil.
Omø havde for alvor fået tag i familien, der voksede, da Nakalemas mor
mødte en indfødt øbo og fik tre sønner
sammen med ham.
Udlandet kalder
Nakalema gik i skole på Omø, inden hun
måtte forlade øen for at starte på gymnasiet i Slagelse i 1998. Et par år efter hun
fik sin studentereksamen i 2001, flyttede
hun til København for at læse. Her mødte
hun sin kæreste Jon, der er fra Island.
„Jon blev ikke skræmt væk, da han var
med på Omø for at møde familien. Men
vi havde ikke planer om at flytte herover.
Heller ikke da vi fik Fjola og Iver,“ fortæller Nakalema.
De var glade for at bo på Nørrebro, og
Nakalema tog en kandidatgrad i didaktik
fra Institut for Uddannelse og Pædagogik
i 2014.

Nakalema er tilbage på barndommens ø

„Det var ret svært at finde et job. Og
så ringede min mor en dag og sagde, at
der manglede en lærer til et vikariat på
Omø Skole. Og jeg sagde bare: Ja, og
hvad så? Det har ikke noget med mig at
gøre! Jeg vidste jo godt, hvad hun ville,
men det var en åndssvag idé,“ griner
Nakalema.

Et vidunderligt sted
Nu er de seks måneder blevet til tre og et
halvt år, og familien har ingen planer om
at flytte. Nakalema underviser i dag på
skolen om mandagen, mens hun er hjemmegående med Edgar på et år resten af
ugen, inden han skal starte i dagpleje på
øen. Fjola og Iver, der i dag er syv og seks
år er startet i skolen.
„Det er et vidunderligt sted for børn.
Selv om de kun er fem i skolen, har de
det fedt. Når det er ferietid, kommer der
en masse venner over i sommerhusene.
Så de mangler ikke legekammerater, og
de har en hel ø, de kan boltre sig på.“
Nakalema rejste ud alene. Nu er hendes egen familie på fem – men hendes
storfamilie udvider sig stadig. Jons søster
er også flyttet fra Island til Omø med
sine to sønner. På Omø har hun fundet
kærligheden sammen med en lokal fisker.
De blev gift i sommer og har nu fået en
datter sammen.
Seneste befolkningstal for Omø viser,
at der bor 161. Det er en stigning på fem
personer fra 2016 – og i dén vækst har
Nakalema i den grad haft en finger med i
spillet.
Laura Bisted Jacobsen
✴

KEFUR-projektet har virket: flere nye borgere
og erhvervsdrivende på Fur
småøer og mange lokalsamfund på fast-

Projektet med titlen ’Kreativt entreprenørskab på Fur: Bosætning,
iværksætteri og erhvervsudvikling
(KEFUR)’ nærmer sig afslutningen,
vel at mærke af den periode som
bevillingen til forsøgsprojektet har
varet. For erfaringerne er positive og
arbejdet med tiltrækning af nye folk
og erhverv til Fur fortsætter.
Selve forsøgsperioden har varet ca. et år.
I det år har vi slået på tromme for Fur
og spredt viden om øens muligheder i
mange medier, på Facebook ’Flyttilfur’
og på hjemmesiden www.flyttilfur.dk. Vi
har inviteret interesserede til at deltage
i to Træf Fur – arrangementer, hvor
folk kunne møde Fur, furboere og stifte
bekendtskab med de mange muligheder
for både at bo og drive nyt erhverv.
Desuden har interesserede kunnet få
individuel introduktion til øen, ligesom
potentielle tilflyttere og nye erhvervsdrivende har kunnet få særlig assistance.

Inden for projektets korte forsøgsperiode
har vi ikke desto mindre kontante resultater. Træf Fur -arrangementerne har ført
fire ud af 14 deltagere til at bosætte sig,
fordi de faldt pladask for Fur og miljøet
på øen. Flere blandt de fjorten er overbevist om, at de vil flytte til senere, f.eks.
efter endt uddannelse eller når børn ikke
holder dem tilbage længere. Alle har planer om at etablere mikroerhverv på øen,
men typisk starter de med et lønjob for at
sikre sig økonomisk. 27 har benyttet sig
af de individuelt tilrettelagte aktiviteter og
særlig assistance, herimellem til erhvervsprojekter.
En af de helt centrale erfaringer er, at
den lokale indsats og øens åbne arme er
en afgørende faktor – at ren markedsføring og ekstern bistand altså ikke giver
samme effekt. Til gengæld er medierne
med til at fange potentielle tilflytteres
opmærksomhed.
Fur var i forvejen tilsmilet af den
tendens til tilflytning, som flere andre

landet har oplevet de seneste år. I det hele
taget er der et vindue åbent for modurbanisering for tiden. KEFUR-projektet
har forstærket den tendens, og ret beset
ved vi ikke, hvor stor betydning projektet
vil få, for virkningerne slår først fuldt ud
igennem på længere sigt.
Ved et afslutningsseminar i oktober
blev resultaterne og erfaringerne drøftet.
Her blev småøernes nye bosætningsprojekt også præsenteret.
KEFUR-projektet har opnået støtte fra
Landdistriktspuljen (ø-støtte), Småøernes
Lokale Aktionsgruppe samt Skive
Kommunes Landdistriktspulje. Bag det
står Fur Udviklingsråd i samarbejde med
landdistriktsforsker ved Københavns
Universitet.
På hjemmesiden flyttilfur.dk kan man
læse mere og her kan man få adgang
til evalueringsrapporten om KEFURprojektet.
John Brinch Bertelsen og Hanne Tanvig
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Ødysséen takker af for denne gang!

Fra marts til september drog Sarah og Tine på opdagelse i det danske ørige med camperen Øjvind

At vi på et halvt år skulle opleve så meget
gæstfrihed, hjælpsomhed og tillid. Så flot
natur. Og sådan et utroligt fællesskab og
sammenhold. Dét havde vi aldrig forestillet os, da vi for otte måneder siden satte
foden på speederen i vores gamle VW
camper „Øjvind“ og startede vores rundtur til de danske øer, vores Ødyssé.
8.000 km, 37 øer og 27 pakker gifler
senere er vores formidlingsprojekt
„Ødysséen – en rejse i ø-riget“ nået til
vejs ende. Vi har nu været rundt til alle
øerne i ø-passet og interviewet øboere
om livet på netop deres ø – og fra hver
ø har vi lavet en video og et blogindlæg
til at dele på sociale medier. Vores mål
var nemlig at gøre danskerne klogere på
ø-tilværelsen og på muligheden for at
finde eventyr lige om rundt hjørnet fra,
hvor de bor.
Og mens vi nu sidder i novemberkulden og klipper de sidste videoer og
skriver de sidste blogindlæg, varmer det
at huske tilbage på de mange fantastiske
oplevelser, vi har haft på jeres øer. For
sikke en modtagelse, I har givet os!
Vi er blevet inviteret med til madklub, til fødselsdage, til fest, på gåture,
til tusinde kopper kaffe, på kajakture
og til snakke om småt og stort. Så vil vi
gerne sige jer stort TAK for den enorme
gæstfrihed – og ikke mindst for lån af
strøm til vores kamera, parkeringspladser
til Øjvind, vand til vores drikkedunke og
alle de gode historier og snakke om livet
på øerne. Og en ekstra stor tak skal lyde
til alle de seje og modige mennesker, der
er stillet op til vores videointerviews og
8

har gjort os – og de 1,2 mio. danskere,
der gennem det sidste halve år har set
vores videoer – meget klogere på det
ø-rige, som Danmark er.
Det har været spændende at opleve,
hvordan øerne deler fællestræk som tillid
og tryghed, fællesskab og frihed, men
også, hvor forskellige de er. Der er jo en
verden til forskel på Lyø og Avernakø,
Askø og Fejø, Fur og Venø – og alle de

andre. Men alle steder har haft noget at
byde på. Og alle steder har vi mødt en
utrolig stemning og en masse vink og
smil. Tak for at have givet os en oplevelse
for livet. I er fantastiske repræsentanter
for de danske øer – og det er bestemt ikke
sidste gang vi ses!
Tine Tolstrup og Sarah Steinitz, Ødysséen

Faktaboks
Tine og Sarah er henholdsvis geograf
og sociolog. De satte sig for at opdage
mere af Danmark i et bevidst fravalg
af udenlandske, CO2 krævende, eksotiske destinationer. Det gav dem idéen
til at drage på Ødyssé i 2018 – og
samtidig formidle det de oplevede på
de danske øer til andre unge.
Læs mere og se Ødyséens film fra
øerne på www.opdag-øer.dk – og
selvfølgelig også på facebook og på
instagram; søg på Ødysséen.

Småøernes Jobbank
Se ledige jobs, forpagtninger og funktioner på småøerne her:
www.danske-smaaoer.dk/bliv-oebo/jobportal

Ø-repræsentanterne samledes
på november-mødet
På årets repræsentantskabsmøde
deltog omkring 50 personer fra 23
øer – og dertil havde vi besøg fra
Ertholmene, der var med som observatør.
Som altid er der nok at tale om, når øerne
mødes. Programmet var tæt pakket og
lagde fredag aften ud med et indlæg fra
Jesper Reumert, der har dannet et lokalparti i Lejre kommune kaldet ’Levende
Landsbyer’, for at sætte de små landsbyer
på dagsordenen. Oplægget skulle inspirere til, hvordan man kan se på sin egen ø
i forholdet til en større kommune.
På foranledning af Orø blev formen
på vores egen generalforsamling, der
afholdes hvert forår, derefter debatteret.
Hvordan gør vi plads til mere debat
øerne imellem? Det er et generelt ønske,
samtidig med at man ikke vil undvære
den mundtlige beretning fra formanden.
Arrangørerne til næste år, Sejerø, vil
sammen med sekretariatet og bestyrelsen
se på, om der kan ændres i programmet
med dette for øje.
Ø-runde og bosætning
Lørdag formiddag var som traditionen
foreskriver afsat til Ø-runden, der er gengivet i resume her i Ø-posten. Ø-runden
er en rig kilde til gode idéer, der gives
videre øerne imellem.
Temaet til årets møde var dels bosætning, dels foreningsudvikling. Lørdag
eftermiddag lagde vores nye bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen ud og

fortalte om projektets første to måneder.
Læs om projektet andetsteds i ø-posten.
Herefter deltes deltagerne i tre workshopgrupper, der arbejdede med henholdsvis bosætning, foreningsudvikling
og strukturering af spørgsmål til politikerne søndag. Fra de to første workshops
vil input bliver opsamlet af hhv. Anja og
Lise og brugt i Ø-sammenslutningens
videre arbejde. Den tredje gruppe forberedte politikerdebatten søndag, og identificerede emner til debatten.
Øerne set med unge øjne
Men inden søndagen var der mere bosætning på programmet. De to unge kvinder,
Sarah og Tine, der har rejst rundt til
alle 38 øer i Ø-passet på deres Ødyssé
fra marts til september 2018, gav os et
indblik i hvordan man som ung, førstegangsbesøgende oplever øerne. De gav
deres besyv med om hvad man på øerne
selv kan overveje ift. turister, der måske
en dag kunne blive øboere. Småøerne er
trendy – det er der ikke tvivl om.
Sarah Steinitz fortsatte derpå og
fremlagde resultaterne af en analyse
Arbejdernes Erhvervsråd har lavet i
2018, der ser på sammenhængen mellem demografi, sejlafstand, skoler og
befolkningstilvækst/-tilbagegang på
øerne. Groft sagt er der tilvækst på større
øer med kort færgeoverfart og skole (fx
Orø, Fur og Fejø), mens øer med lang
og/eller ingen skole har tilbagegang i
befolkningen. Sarah understregede at
sammenhængen mellem størrelse, skole

og færgetid ikke er entydig! Det vil være
spændende at opdatere analysen i de
kommende år ift. befolkningsudviklingen.
Nye foreningsstrukturer og politisk
debat
Derpå var der et oplæg ved Henrik
Brosbøl fra Herrup-Bjergby
Fællesforening, der meget konkret fortalte hvordan man i hans område har tacklet
en sammenlægning af mange foreninger
og aktiviteter under én paraply med flere
arbejdende udvalg. Der kan være inspiration for øerne at hente her.
Dorthe Winther afsluttede lørdagen
med formandens beretning, hvor især
evalueringen og nye penge til færgetilskudsordningen blev drøftet. Også
fradrag til pendlere, LAG-ordning i
den kommende EU-programperiode og
strandbeskyttelseslinjer blev bragt op.
Søndag morgen havde vi inviteret LAG
Småøerne, der fortalte bredt om foreningens aktiviteter, tilskudsgivning og hvad
LAG’en sætter fokus på, bl.a. med gode
råd til foreningsdrevne projekter om
hvad, der er vigtigt at huske i processen.
Søndag formiddagen sluttede repræsentantskabsmødet med politisk debat, hvor
Mette Hjermind Dencker (DF), Henning
Hyllested (EL) og Erling Bonnesen (V)
stillede op til debat med øboerne om
strandbeskyttelseslinje, færgetilskud,
natur- og grundvandsbeskyttelse, lejeboliger og meget mere.
LS

Analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd findes her:
www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_danske-smaaoeer-har-fremgang.pdf

Ø-repræsentanterne fra de 23 øer og de tre politikere fra Udvalget for Småøer i forgrunden
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Omøs bedste – og eneste – dagligvarebutik
fylder 110 år
I 1904 samledes 28 fremsynede beboere på Omø skole og
besluttede at danne en brugsforening. Det blev Marie, der i
første omgang hjemmefra tog sig af fællesindkøb, hvor folk
så kunne bestille varer. I begyndelsen kunne de hente dem en
gang om måneden hos Marie, siden blev det til afhentning af
varer hver 14 dag. Marie var således øens første brugsuddeler.
I 1908 besluttede man at åbne en rigtig brugs, og man købte
derfor et centralt beliggende hus til formålet.
Med køb af Fyrvej 13, hvor butikken også har til huse i dag,
blev Omø Brugsforening en rigtig brugs.
Omø Brugsforening var medlem af FDB frem til 2002, hvor
FDB lavede en ny organisering, så de små brugser fik sværere
ved at klare sig.
I dag har Omø Brugsforening, som foreningen stadig hedder, tilsluttet sig Dagrofa og drives nu under kædenavnet
Letkøb. Takket være indsamlede midler på øen og tilskud fra
ø-støtten fremstår butikken i dag som en stor moderne butik
med et bredt varesortiment til gavn for øboere, fritidshusejere,
lystsejlere og endagsturister.
DW

Omø Brugsforening blev fejret med manér

Nye festivaler på to småøer
Musikken pibler frem på småøerne.
I de seneste år er der dukket flere
festivaler op. Småøerne synes at
være oplagte steder at afholde intime
musikarrangementer, og ofte er der
tale om non-profit. To af de nyeste
festivaler finder sted på Orø og
Avernakø.
Ø-dur og hyggeligt samvær
Festivalen Ø-dur på Orø løb af stablen for
første gang i 2018. Danmarks mindste og
hyggeligste ø-festival, kalder arrangørerne
festivalen. Musikken på festivalen er rock,
pop og ’alt det man kender og kan synge
med på’. Festivalen henvender sig til publikummer mellem 25 og 60+ og sætter
samvær, nærvær og hygge i højsædet. I
2018 var der ca. 450 publikummer (der er
plads til 500).
’Det gik så godt, at vi har besluttet
at gentage succesen igen i 2019’, siger
Michael Schwabe, én af de fire, der står
bag festivalen.
Ø-dur musikfestival 2019 afholdes til
næste sommer på Orø Strandcamping
den anden weekend i august.
Festivalen vil foregå på festivalpladsen
ved det idylliske Nørrestænge strand,
hvor landskab, himmel og hav forenes på
smukkeste vis.
Festivalen er en non-profit festival,
som støtter kulturelle formål.
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All inclusive – på ømanér
På Avernakø har en anden lille musikfestival set dagens lys i 2017.
Musikken er alsidig og har fokus på
vækstlaget i musikbranchen. Den henvender sig, som der står, ’til et umodent
publikum på 25+´.
Når man har købt billet til Avernax får
man musik i tre dage, otte måltider, og
alt det øl og sodavand man kan drikke af
sin helt egen Avernax kop. Snacks, kaffe,
og cocktails kan købes derudover, men i
princippet kan man lade sin pengepung
blive på fastlandet og komme både mæt
og glad hjem igen.
Avernax afholdes ved Munke Strand
på Avernakø hvor øens bakkede landskab
forenes med strand og vand på smukkeste
vis.
Bag denne festival står en gruppe unge
mennesker, der er bosat på Fyn og deler
kærligheden til Avernakø. De har lavet
et manifest for festivalen, hvori der bl.a.
står: ’Avernax skal forløbe i symbiose og
harmoni med naturen, lokalsamfundet
og hinanden. Avernax er til for Avernakø
og skal afholdes på øens præmisser.’
Festivalen er 100% foreningsejet og non
profit. Alt overskud går til afholdelse af
festivalen og støtte af det lokale øliv.
Billetsalget til festivalen 2019 slog alle
rekorder – man meldte udsolgt på under
1 minut!

Faktaboks
Nye festivaler på Orø og Avernakø
Orø er hjertet i Isefjorden og ligger 6
minutters sejlads fra Hammer bakke
på Sjælland, ca. 50 km fra København.
Der går også færge fra Holbæk til Orø.
Læs mere om Ø-dur festivalen på
www.ø-dur.dk
Avernakø ligger i det sydfynske Øhav
med færgeforbindelse fra Faaborg.
Øen deler færge med Lyø, og overfarten tager ca. 30 eller 70 min.
Læs mere om Avernax festivalen på
www.avernax.dk

I 30 år har medlemmerne i Småøernes Færgeselskaber udvekslet erfaringer og debatteret aktuelle færgeemner

Småøernes Færgeselskaber fejrer 30 års
jubilæum
En gang om året samles overfartsledere og redere fra småø-færgerierne
og genvejsfærgerne til årsmøde
og generalforsamling i foreningen
Småøernes Færgeselskaber. I år var
årsmødet henlagt til Nørre Vosborg
ved Vemb med udflugt til den nybyggede hybridfærge Thyborøn-Agger.
Småøernes Færgeselskaber blev ’født’
på et seminar
Sammenslutningen af Danske Småøer har
altid haft tradition for at afholde seminarer med forskelligt indhold. Således
blev der i 1983 afholdt ’Skippermøde’ på
Hjarnø, og i februar 1988 var der indkaldt
til Færgeseminar på Femø.
Af omtalen i Ø-posten fra maj 1988
fremgår det, at man ud over at drøfte
driftsøkonomi, investering i nye færger
og finansieringsmuligheder også havde
besøg af Søfartsstyrelsen. Skibsingeniør
Svend Bojesen opfordrede „seminariedeltagerne til at danne en ’rederorganisation’
for de små færger, således at man fra
Søfartsstyrelsen havde sagkyndige, der
kunne medvirke til at tilpasse nye regelsæt efter småøfærgernes forhold. Der er

immervæk forskel på en Storebæltsfærge og
en småøfærge. Som situationen er nu, har
man ingen at henvende sig til, når emnet
er færgefart til småøer". (citat fra artikel
om færgeseminar i Ø-posten maj 1988).
På seminaret var der stor tilslutning til
forslaget, og man etablerede et færgeudvalg. Senere på året afholdt man et
konstituerende møde, hvor Småøernes
Færgeskaber blev dannet. Den første
bestyrelse bestod af formand overfartsleder Viggo Møller Sørensen, Ravnsborg
Færgefart; overfartsleder Thorkild
Brosbøl, Venø; overfartsleder Jens
Madsen, Sejerø; Skibsfører Mogens Aae,
Ø-færgen Faaborg; bestyrelsesmedlem for
rederne Claes Kjær, Vestsjællands Amt
og Bjørn Karbo, Ø-sammenslutningen.
Ø-sammenslutningens sekretariat fungerede i første omgang som foreningens
sekretariat. I begyndelsen var det kun
færger til småøerne, der kunne være
medlem, siden er genvejsfærgerne optaget i foreningen.

Ø-runde, søfartsstyrelse, billetsystemer
og grønne færger
I lighed med Ø-sammenslutningens
repræsentantskabsmøder omfatter
Småøernes Færgeselskabers årsmøde
også en ’ø-runde’, hvor de 36 medlemmer
fortæller om stort og småt siden sidste
år. Det er spændende og giver et godt
indblik i, hvad der rører sig rundt om i de
enkelte færgerier.
Nogle emner går igen fra det første
seminar – bl.a. har søfartsstyrelsen altid
et indlæg, men der ud over drøftede deltagerne på dette årsmøde også billet- og
bookingsystemer, som stadig volder bøvl,
og desuden mulighederne for at energiog miljøoptimere færgerne til gavn for
både økonomi og klima.
Trods de 30 år, som foreningen har
på bagen, er der stadig masser at drøfte
og tage fat på, således at vi får regler, der
er tilpasset de små ø-færger og ikke er
underlagt forhold, som om vi sejler kæmpestore færger i internationalt farvand.
dw
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Positive toner i årets ø-runde
23 øer mødtes på november-mødet i Odense og i årets ø-runde var der
optimisme at spore: Øerne udvikles – og alle meldte om en fantastisk
sommer 2018. Her følger i kort form resume af øernes beretninger.
Ø-runden 2018

Egholm

Aarø – repræsenteret ved Connie Hansen
Eisbein-spisning for 10. gang, Grundlovsdag og åben ø-dag
med ca. 1000 gæster, ’Ø-kuller’ for 5. gang m. musik flere steder
på øen, Pinsejazz, Irsk/skotsk musikfestival, Aarø Naturløb for
5. gang, Harly Davidson træf for 4. gang, deltagelse i Stafet for
Livet i Haderslev.
Havnen holdt sommerfest og havnefest, Vingården har
bygget ny længe til vineriet, Bryggeriet åbner næste forår.
Renoveringen af Aarøhus m. midler fra borgerbudgettering.
Aarø modtog Landdistriktsprisen 2018 på 15.000 kr.
Færge får ny dieselmotor, eldriften er droppet. Planer om en
havneudvidelse. Ønske om lejeboliger.
Ifm. Genforeningen 2020 indsamles historier fra de ældste
på øen om den tyske tid. Aarø var den nordligste ø i det tyske
rige. Lokalhistorisk arkiv oprettes.
Nye lejere i de to udlejningshuse, et forsømt hus er solgt og
istandsættes, fritidshus solgt til nye fastboende. Nedlagt landbrug solgt til fritidsbolig for en stor familie.
Campingpladsen er til salg, Brummers Gård til forpagtning.
Agersø – repræsenteret ved Jens Thorlaksson og Bente TopsøeJensen
Ja! En af de bedste somre nogensinde: Utrolig mange turister,
masse liv på øen, gæster til købmanden. Lystbådehavnen
livligt besøgt af sejlere. Cykler på havnen til fri afbenyttelse.
Vedligehold afholdes af havnen.
Rejsegilde til café med terrasse på havnen. Nye depotrum til
øens sejlere opføres. Badehus med sauna til vinterbaderne.
Agersøs bevaringsværdige skibsværft bliver totalrenoveret,
via LAG-midler og Realdania. Aftale med bådebygger om leje
og drift af værftet.
Veje i Agersø By er renoveret, men gadekæret er desværre ikke
blevet ryddet. Naturcenteret er flittigt besøgt, medvirket til at
købmandshandlens butikslokale bliver udvidet med 30m2.
Kroen er til salg.
Ift. bosætning bør alle øer gå sammen og få afsat en stor
pulje penge til leje-boligbyggeri.
Agersø-bo stemt ind ved kommunalvalget.
Anholt – repræsenteret ved Birgitte Dahl Jeppesen
Forrygende sommer og flot omsætning. Ikke mange turister om
vinteren. Dog betød ny tradition i efterårsferien, hvor Anholt
Gin for anden gang holdt plukkeuge, at færgen meldte udsolgt!
400 kg. enebær plukket til ginproduktionen.
Pensionistspisning hver onsdag, Halloween på skolen,
Allehelgensdag i kirken, Fastelavnsfest.
Nystartet højskole- og kulturforening fik 100.000 fra Nordeafonden, inviterede fiskeribiolog Steen Ulnits til at fortælle om
konsekvenserne ved at etablere havbrug i Kattegat.
Kystsikringsprojekt endelig i gang: Kørebane anlagt fra
havnen til campingpladsen, tre høfder og kystsikringen på land
etableres. Sandet til vejen er suget op af havnen, som nu er 5-6
meter dyb, hvor de store skibe med materialer skal ind og lægge
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til kaj. Her etableres efterfølgende en lille skudehavn for de
lokale fisker- og motorbåde, resten af havnen udvides derefter.
Opgivet at få den lokale boligforeningen B45 til at bygge nye
lejeboliger – byggeprisen bliver for høj. Borgerforeningen
undersøger mulighederne for at oprette en boligfond, til opførelse af lejeboliger. Flere, der kom ifm. ’Prøv en Ø’, er rejst igen,
fordi de ikke kunne finde en helårsbolig. Arbejder videre m. at
finde familier og enkeltpersoner til ’Prøv en Ø’ og hjælpe nyankomne m. at finde jobs på øen. Borgerforeningen aktive vedr.
nyansættelser på færgen, skolen og Brugsen. Ny skipperfamilie
med to piger til øen.
Anholt med i ’Smutturen’ – derfor ønskes adgang til fyret,
som hører under Søfartsstyrelsen. Det er fredet og lige restaureret for 20 mio. Fyrforening oprettet.

Ønsker et shelter til Askø.
Stort arbejde at holde „Den Gamle Skole": Udlejning af værelser
flittigt benyttet i år. Kommunen sat nye vinduer i, hårdt tiltrængt.
Strikkeklubben fortsætter med god tilslutning. 3-4 spisearrangementer, arbejdsdag, udflugt i samarbejde med Askø menighedsråd,
havnefest m. sejlklubben i 2019.
Apple Flower festival afholdt af Claus Meyer på Lilleø i maj.
Desværre ikke energi til Turismens Dag denne sommer.
Folketingets Udvalget for Småøer på kort besøg i juni.
Rejseserien Ø-hop lavede fin udsendelse fra vores øer. Britta Leth
formidlede at 15 autocampere kom til Askø, gav lidt udfordringer m.
færgen.
Antallet af turister stadigt stigende, belægningen på færgen høj.
Fortsat problem at komme m. i weekenderne, især om søndagen fra
øerne. Manglende kapacitet på færgen bremser endagsturismen i
weekenderne. Rimelig mulighed for at passe et arbejde i dagtimerne,
vanskeligt med aftenarbejde og deltagelse i aktiviteter på Lolland.
Afholder erhvervsaktive fra at flytte til øerne.
Andelsbutikken fungerer som hidtil (frivillige). 112-hjælpergruppen og den frivillige bandslukningsgruppe er fortsat aktive. De
mange forskellige foreninger passer hver deres til gavn for øerne.
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Avernakø – repræsenteret ved Ulla og Flemming Christensen		
Nyt kommunalt ø-udvalg. Der laves udviklingsplan frem til 2020
sammen m. Lyø og Bjørnø. Store forventninger, stor opbakning på
øerne og politisk. Udvikling frem for afvikling.
Festivalen Avernax udsolgt på 45 sek. Stor betydning for øen, stor
lokal opbakning. Alle, der ikke nåede at få billet kan bare flytte til
Avernakø, da alle øboere kommer gratis ind! Nogle har købt sommerhus, to andre familier ønsker at flytte til.
Institutionen Munkegården har to botilbud: skole- og STU uddannelse. 33 fastansatte. Der pendler flere ind til Avernakø end fra.
Ingen ledige boliger: Arbejder for bosætningshus m. to lejligheder i
det Gl. Mejeri. Ny baby på øen!
Rigtig mange turister: udsolgt færge hver dag i højsæsonen.
Nedsatte færgetakster stor betydning. Ønsker flere afgange og længere sommersæson. Ø-hopfærge mellem øerne har været positivt. 700
flere anløb i lystbådehavnen. Tysk film optaget på Avernakø. Unesco
i hele det sydfynske øhav.
KøbenhavnGeopark
Ny traktordag med Lyøboere og 25 traktorer. Kulturspisning.
Hjemmeplejesituation er nu stabil.
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Askø-Lilleø – repræsenteret ved Annie og Ejvind Sørensen
Ca. 40 fastboende på de to øer, gennemsnitsalderen stadig
stigende – begynder at blive svært at holde aktiviteter i gang.
Tilflyttere er pensionister/efterlønsmodtagere bosat i sommerhusområdet, de deltager aktivt i samfundet på øerne.
Ingen helårshuse til salg, god omsætning af sommerhuse og
der bygges nye.
Persondataloven har krævet sit af bestyrelsen.

Birkholm – repræsenteret ved Jesper Bælum og Karin Dam Nielsen
Pt. 5-6 fastboende, resten af 19 huse er fritidshuse. To huse til salg.
Aktive beboere og mange fællesaktiviteter året rundt. Facebookside
guld værd ift. hjælp, låne noget, få et lift til øen.
Mange „familiedynastier“ tegner godt for øens fremtid.
Fritids-ø: En del af beboerne bor på øen i lange, sammenhængende perioder om sommeren, men svært at forestille sig nye fastboende på Birkholm. Begrænsede transportmuligheder: Postbåden
til Marstal sejler to gange om dagen om sommeren og en gang
om dagen om vinteren, men ikke søndag. De fleste beboere har
egen båd og transporterer selv mad, drikkevarer, bleer, hundemad,
møbler, maling, byggematerialer, gæster ... Større ting fragtes med
Hjortøbåden, og skrald med større pram.
Fortsat landbrug (kvæg) på øen.
Plan om at forstærke/forhøje det indre dige aht. natur og beboere. Konkrete planer forventes ved juletid. Birkholm er en flad ø, så
stigende havniveau vil true øen. Ærø Kommune har givet 100.000 til
forundersøgelse.

Ø-runden fortsættes på side 14
13

Ø-runden forsat fra side 13
Bjørnø – repræsenteret v. Karen Vinding
Ingen ledige boliger. Bjørnø arbejder m. Lyø og Avernakø og
Faaborg- Midtfyn kommune på at finde løsninger.
Ca. 30 fastboende på Bjørnø (ejere+ lejere). 		
Gennemsnitsalderen er 58 år, ingen fastboende børn. Bjørnø
bliver børnebørns-ø! 7 fritidsboliger, der bliver brugt i forskellig
grad.
Valg til bestyrelsen; to nye ind.
Færge kører rigtig godt. Prisnedsættelse uden for sommerferien, maj og september gratis transport. I maj 2018 mere end
2300 ekstra returrejser – godt klaret af en 20 personers bilfri
færge. Overfartstiden er 17 min., færgen sejler ’kajen tom’, så det
har nærmest været pendulfart. Mange glade, nye ansigter har
nydt vores smukke ø.
Vandværk solgt til stort vandværk på Fyn. God ro for øen
(var et stort ansvar for en lille ø, at have eget vandværk). Beboer
på øen holder øje med vandværket.
Molen vedligeholdes af Faaborg havn, trænger til en ordentlig renovering, værre for hver vinter. Ønsker etablering af en
læmole, der vil give større mulighed for at anvende privatbåde
i blæsevejr og ekstra gæstepladser. Flere parkeringspladser på
havnen i Fåborg ønskes, da Bjørnø er bilfri.
Café har fået ny vært, urbant koncept med økologiske drikkevarer og tapas. Fuldtid i sommeren.
Arbejder m. en fiberbåndsløsning til øen, ser positivt ud.
Problem med hjertestarter – Trygfonden vil ikke give batteri.
Baagø – repræsenteret v. Kisser Christensen
Kanon sommer, over 3.000 anløbne lystbåde, rigtig mange
gæster på øen, camping fuldt belagt (prioriteret børnefamilier).
Havnefest afholdt. Havnekiosk har været åben til langt ud på
aftenen.
Høsten blev ikke en rekordhøst, men bedre end øvrige land –
vi er godt placeret.
Posten til Baagø er nedlagt. Postbokse opsat i ventesalen til
færgen.
1. dec. julemarked i Assens, hvor ’grisevognen’ bruges som
salgsvogn.
Færgen overtaget af Assens kommune 1.1.2018.
Naturskolen fungerer, men kunne have bedre belægning på
udlejning.
Bosætning afventer færgeplanen for 2019.
To sommerhuse er solgt, tre huse til salg.
Egholm – repræsenteret v. Ove og Anne-Katrine Axelsen
Rigtig mange turister, ca.80.000.
Danmarks største økologiske ø. Egholm Folkefarm kører, foreningen ’Egholm Øko Ø’ er stiftet. Øko-biavler leveret til hotel i
Aalborg trods dårlig sæson.
Aalborg Kommune har forespurgt på interesse for ’luksus’shelters ved færgelejet.
Anløbsbro til lystsejlere ønskes.
De første 37 ton maltbyg er leveret til bryghus til Whiskeyfremstilling. Den er klar i 2022 og vil hedde ’Vindblæs’.
Ingen ledige huse, ofte forespørgsler på lejeboliger, ud over
de to vi har, som er besat.
Den 3. limfjordsforbindelse over Egholm er vedtaget af
Folketinget! Megen modstand også uden for øen. Denne linjeføring vil aflaste eksisterende tunnel med 16%, mens et tredje
tunnelrør vil aflaste med 50%. Egholmløsningen koster det dobbelte af tunnelrøret.
Lysbuget knortegås, fredet art, raster på Egholm. Der er
7-8.000 på verdensplan, hvoraf ca. 4.000 raster på Egholm.
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Derfor bør Egholm udpeges til Natura 2000 område.
Fin færgefart, to færger, besejles fra 6.30 til 23.15 m. halvtimesdrift (lille færge om aftenen, stor færge om dagen).
Endelave – repræsenteret v. Jens Laurits og Birthe Møller Olsen
’Aktiv Ø’ m. alle former for legemsøvelser, ridning svømning,
gåture, løbeture, cykling og jollesejlads. Gåturene blev kaldt
’Kaninoen’! Fodboldkamp mellem fastboende og turister og
5-huls golfbane. Alt gratis i kraft af mange frivillige. Gentog sig i
efterårsferien, dog m. lidt mindre program. Årlige halvmaraton
afviklet i silende regn, men endte i solskin og godt humør! Nyt,
en 10 km. rute.
Skolen er lukket: De sidste 4 elever flyttede til fastlandsskolen. Skolen omdannet til naturskole for Horsens Kommunes
børn og unge. Gratis sejlads med færgen for alle elever i
Horsens Kommunes skoler.
3. juni en alvorlig flyulykke, flere svært forbrændte.
Beredskabets mangler taget op på efterfølgende krisemøde.
Dog kæmpe ros fra brandchefen til det frivillige brandværn for
håndteringen. Nu kikkes der på nyanskaffelser: Beredskabet skal
være i stand til at klare alt selv, ikke tid til at vente på hjælp fra
fastlandet!
Postkontoret hos købmanden lukker, men postbilen bliver til
et rullende postkontor. Nuværende bil udskiftes m. elbil, postleveringen fortsætter som hidtil!
Nye folk på kroen. Lægeurtehavens café drevet af to unge
piger. Ø-butik i Urtehaven, m. produkter fremstillet på øen.
Ny grillbar/bager på havnen ved lokal øbo. Godt samarbejde
mellem de forskellige madsteder for første gang nogensinde! 		
Campingpladsen stadig lukket.
Udvalg nedsat af Horsens kommune (paragraf 17.4.) mødtes
m. øboerne to gange: Bevilget 1 mio. til indslusningsbolig og
forlængelse af perioden med billige billetter på færgen. I år 50 %
på personbilletter maj/juni i 7 uger og aug. i 3 uger.
Hurtigere færge med hyppigere afgange dagligt altafgørende
for Endelaves fremtid/bosætning. Ønske at få ligestillet sommerhusbeboere med øboerne ang. færgepriser. Fantastisk sommer, med flere rekorder på færgen.

Blomstrende grøftekant på Askø

1.200 betalende deltagere. Limfjorden Rundt m. 66 træskibe fra
hele landet holdt 40års jubilæum. 5 ugers ø-lejr m. 200 folkemusikere afholdt på 30. år. Højskoledag m. 100 deltagere, emnet
’folkelighed’. Irsk aften m. stuvning, musik og dans. Hjælpefest
for de frivillige til arrangementerne og for nytilflyttere, Fur
Bryghus sponserer øl.
Bosætningsprojekt KEFUR afsluttet i efteråret: Af 14 interesserede kom 3 tilflyttere, muligvis kommer der flere. Mangler
prøveboliger.
To mobilmaster opsat i hver sin ende af øen.
Museet udvider til 5-6 mio. kr. hvoraf Skive Kommune støtter med 3 mio. kr.
Titlen 'Årets landsby' blev fejret på Fejø med kagebord

Fejø – repræsenteret v. Anne Grethe Laursen og Carsten Thybo
Komiteen for Årets Landsby besøgte i august Fejø Frugt,
Solvang (bosted for borgere med en særlig diagnose), Dybvig
havn (renoveret af kommunen til indbydende gæste-havn) samt
borgermøde med 4 skarpe indlæg. Fejø vandt Årets Landsby!
Æbler er Fejøs DNA: største turisme-dag er Æblets Dag, første lørdag i efterårsferien m. 2.500 gæster i år.
Fejø Mølle m. møllebutik sælger kaffe, lagkage og lokale
varer. Rekordsæson i år.
Spisesteder mangler i turistsæsonen (vi burde sætte et
skilt op før færgen: ’Fejø lukket om mandagen’). Projekt
’Folkekøkken’ i Børne- og Kulturhuset på vej.
Oplever generel tilflytning, men det kommer ikke af sig selv.
Fejø Naturcamping har i mange år haft konceptet ’fastliggere’. I
år døbt om til ’Tiny Houses’: Stor interesse – 8 nye familier er
flyttet til. Campingpladsens ledelse interviewer de interesserede,
før de kommer. Ønske om etablering af seniorboliger.
Lolland kommune har 3 øer og 3 færger, hver m. sin sejlplan. Når en færge er på værft, har vi særplan og alle tre øer
udfordres med færre afgange og fyldte færger. Vi ønsker en
afløserfærge til de perioder. Godsstøtten er erhvervslivet glade
for. Afventer fortsat store gennembrud for ’Den blå landevej’:
Skulderperioderne omkring sommerferien kun på 17 uger og
prisreduktionen er på 30%.
Femø – repræsenteret v. Ove Roug og Birte Harritsø
Fantastisk strøm af turister hele sommeren, ca.17.000 heraf
4.000 sejlere (rekord). Ny havnefoged, flisebelægning på
hele havneområdet og nyt købmandspar i Havnehøkeren,
’Turismens Dag’, Femø Kro og vores nye sheltere, lejr-camping
og årlige Jazzfestival.
Flyvepladsen ved kroen nedlagt sidste år.
5-10% flere overnattende gæster på Femø Kro.
Beboerforeningen fik tilskud fra Landdistriktspuljens
Ø-støtte på 25.000kr til etablering af ny hjemmeside.
Arbejder på at etablere fibernet til de, der ikke kom med i
første runde. Med i den ansøgningspulje, der kører nu.
Fået to nye sheltere af ’Naturlandet’ (kommunalt projekt)
som opsættes på strandområder.
Ét hus til salg, ingen udlejningsboliger.
Fur – repræsenteret v. Anne-Marie Mortensen og Dorte
Christensen
Fur Kraftvarmeværk nedsat priserne med 15%, primært pga.
overskudsvarme fra Skamol i Branden.
Gratis færge i april-maj og sept.-okt. Aften og nat sejler færgen kun, hvis der er passagerer: Sparer 2-3 ture pr. nat.
Muslingedag sidst i maj. Fur Rundt 50års jubilæum i juli med

Hjarnø – indsendt af Mathilde Kragh Jensen
God sommer og rekordmange passagerer m. færgen i 2018.
Positiv udvikling mht. bosætning på Hjarnø: handlet en del
huse og nye fastboere kommet til. En del bygge- og istandsættelsesaktivitet. Stigning i antallet af børnefamilier, pt. 20 børn
under konfirmationsalderen.
Efterskolen Phønix lukket i år, bygningerne solgt til BGI
(efterskole i kommunen), der vil drive filial på øen med 60 elever til sommeren ’19. Opbakning fra øen.
Post husstandsomdeles ikke længere, postkasser sat op på
havnen.
Arkæologer og universiteter kører marinearkæologisk projekt. Fint smykkefund af guld.
Lyø – repræsenteret v. Erik Nielsen og Jan Voght
Gløgg og æbleskiver på Damgården m. uofficielle Lyøs
Brunkage-Mesterskab. Nytårsaften på den gamle skole i caféen
m. fin tilslutning. Strandrensning: Mindre affald end sidste år –
dejligt.
Damgården, selvejende institution, fik midler til renovering,
ombygningen og en grillhytte.
Brandbils-fadøl og pølser ved købmanden et tilløbsstykke,
ø-lejren underholdt igen i år. Damernes hattefest er afholdt.
Grundlovsdag grill v. klokkestenen. Pavillonen v. den gamle
skole indviet, mange deltog. Havnefesten genindført, med pålidelighedssejlads, gå planken ud, grillpølser og fadøl, uddeling af
præmier.
Rigtig mange turister på øen, i havnen ca. 7.800 både mod
sidste års 5.800. ’Kys Frøen’ var godt besøgt. Alt i alt en rigtig
god sæson, også for caféen.
Beboerforeningen fik 139.000 kr. fra Landdistriktspuljen
til cykler, stativer og cykeltrailer, men har ikke brugt dem, da
cykelhandler tilbød os brugte, lige så fine som nye. 20 bycykler
og 3 børnecykler, vi kunne have brugt 50 stk. – de var ude at
køre alle sammen. 20 kr. for en dag. Cyklerne har tjent 36.000
kr. fra juni til 15. september.
Mandø – repræsenteret v. Claus Christensen og Birgit Pedersen
Generalforsamling for Ø-sammenslutningen stor succes!
Kampvalg i Mandø Fællesråd.
Bredbånd nu etableret, startet i 2017 udrullet i 2018 af
Sydenergi (i samarbejde med Esbjerg kommune, men uden
tilskud). Mandø indstillet til European Broadband Award [og
vandt- se andet steds i Ø-posten].
Legeplads til over 1 mio. kr. er etableret, 100% privat finansieret via velgører, gammel Mandø-bo. Den afspejler Mandøs
natur og kulturlandskab.
Omladestation til gods og varer etableret på fastlandet med
støtte fra Landdistriktspuljen.
Engfugleprojekt, hvor Dansk Naturfond har opkøbt 1/3
Ø-runden fortsættes på side 16
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Ø-runden forsat fra side 15
af øen. Mandø er udnævnt til ’Dark Sky’-område. Mandø er
indstillet til Danmarks Naturkanon [og vandt- se andet steds i
Ø-posten].
Palle med ramme, som turister kan smide affald i, sat op på
stranden – også til det de samler op på stranden.
Udfordring at der ingen offentlig transport er.
Nekselø – repræsenteret v. Jytte Heglund
Vi er ved at have styr på rotteproblemet, bl.a. via rottefænger og
SMS fælder.
Postdanmark leverer posten til færgen, der tager den med
over, borgerne henter på havnen. Færgeselskabet vil have penge
for at tage posten med, da Postdanmark ikke længere betaler.
Beboerforeningen betaler de ca. 2-300 kr. for postleveringen,
uanset at ikke alle er medlem af beboerforeningen.
Vej-dag (øens eneste aktivitet) holdes langfredag m. stor
opbakning: Fylder huller, beskærer beplantning langs veje, renser grøfter, samler skrald og slutter af med pølser, brød og en øl
på havnen.
Brandvæsen fungerer fint m. Unimog brandsprøjte.
Kommunen holder brandøvelse, mand på øen tjekker udstyret.
Akutberedskab fungerer fint og har øvelse en gang årligt.
Omø – repræsenteret v. Svend Aage Jeppesen og Ole Odsgård
Omø Skole m. 5 elever. Ny dagplejer. Omø Skoles Støtteforening
har uddelt 1 blelegat igen i år.
Plan om indskrænket færgefart (trekantsejlads og 1 færge
oplagt) indtil videre stoppet. Mangler statslige midler for at
landevejsprincippet kan gennemføres. Færgepersonale nedlagde
arbejdet et par timer pga. ny tørnliste gældende for begge færger. Regionen vil spare bussen fra Korsør til Stigsnæs væk.
Midler til forebyggelse af ensomme 65 + (kommunalt
formidlede satsmidler! – relativt nemme at søge). Foredrag,
ø-historie, julefrokost med bankospil, juletræstænding,
udflugt til Agersø. Fællesspisninger på 25. år. Nye foreninger:
Kapsejladsforeningen, Omø Kultur og Fritidsforening m. lystfiskerkonkurrencer og markeder.
Omø Brugsforening 110 år jubilæum med fest i forsamlingshuset.
Aktiv aftenskole, idrætsforening og beboerforening, samt
egen debatterende ’eksistens-gruppe! Omø Kulturdag for 8.
gang. Naturvidenskabsforedrag streames fra Århus Universitet.
Kommunal ø-politik fra dec. 2009 revideres: handleplaner med
tilhørende økonomi har manglet. Vidensmesse netop afholdt.
Borgermøder afholdes på øerne. Omøs Handleplan er evalueret, mange nye initiativer opstået: Fx. arbejdes m. multibane
ved skole, anskaffelse af turist-køretøj, etablering af bryghus,
velkomstdestination på Stigsnæs Havn, omlægning til økologisk
dyrkning og etablering af sheltere. Fibernet er etableret, og
vandledning er delvist udskiftet.
Omø er med i SaDS. bosætningsnetværk – Ny bosætningsgruppe på 5 nedsat.
Havvindmøllepark på Omø Stålgrunde spøger på 5. år. VVM
redegørelse var i høring, alle indsigelser afvist. Endelig VVM
endnu ikke fremlagt. Vi vil gerne have grøn energi, men ikke på
bekostning af naturen (sortænder, fløjlsænder og edderfugle)
der er vores vigtigste aktiv.
Ansat ny ung organist på Agersø/ Omø, spiller keltisk harpe
– kan evt. lokkes til koncert på andre øer, er også god for et par
historier undervejs!
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På Hjarnø er der nu opstillet et postkasseanlæg på havnen, hvor øboerne
skal afhente deres post

Orø – repræsenteret v. Peter Bach Larsen, Jens Bloch og Elspeth
Larsen
Billige færgebilletter givet mange besøg. Tilflytning fortsætter:
27 nye øboere, en del børnefamilier. Nu 40 børn i skolen og 30 i
børnehuset. Mangler ledige lejeboliger, pt. 120 på ventelister.
Ø-dag, Skt. Hans fest, Midsommerdage Festival, Sommerfest
på Sportspladsen, Vikingemarked, Brugsens årlige fødselsdagsfest, Ø-DUR festival. Irsk aften i forsamlingshuset, musik
i Bådelauget, to store kræmmermarkeder afholdt. Årlige kvindefrokost, Intimkoncert i Kulturbeholderen, Sct. Hans-fest,
Irsk aften på Campingpladsen, Spil Dansk på Hegnegården,
Juletræstænding ved Orø Bryghus. Orø Kirke afholdt koncerter,
pilgrimsvandringer m.v.
Orø Togklub (frivillige) kørt med Orø Toget dagligt i hele
turistsæsonen, fortsat stor turistattraktion. Julemanden sejler m.
færgen fra Orø til Holbæk m. Orø Toget: Stor succes for børnene i Holbæk.
Permanent hastighedsbegrænsning på 50 km indført på den
sydlige del af øen samt i Næsby & Nørrestænge. På to landeveje
opsat skilte med anbefalet 60 km. Har hjulpet, hastigheden
generelt reduceret på hele øen.
Hotel „Orø Kro“ åbnet igen efter omkostningstung renovering. Ny forpagter til Orø Forsamlingshus 1.12.2018.
5 Sheltere flittigt benyttet, dog problem når sanitære forhold
mangler.
Holbæk Kommune åbnet værested for socialt udsatte personer i sept: hver tirsdag bemandet af personale fra Social
Rehabilitering i Holbæk Kommune.
Orø Beboerforening og Orø Lokalforum er samlet i et nyt
set-up under beboerforeningens vinger, arrangerer to årlige fællesmøder.
Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte i feb. Orø, bl.a.
orientering om problemer m. strandbeskyttelseslinjen for „Smag
Orø“ (afslag på at ændre ejendoms status fra Landejendom til
Restaurant/Cafeteriet).
Ny læge 1. okt. m. klinik på Orø, åbent 3 dage/uge.
Holbæk Kommune gav ekstrabevilling til beredskab på knap ½
million: Fortsat røgdykkermandskab og -udstyr på Orø, samt
en hurtig rednings-gummibåd, der dækker hele Isefjorden og
Holbæk Fjord.
Sejerø – repræsenteret v. Lone Nielsen og Jytte Pedersen
Havneprojekt startede for 3 år siden m. projektbeskrivelse,
henvendelse til diverse fonde, forretnings- og handlingsplan.
RealDania tilsagn om 5 mil. kr. Uklart om midlerne skal
beskattes. Projektet skal godkendes af Kystdirektoratet. Stiftet
anpartsselskab, indsamlet kapital på 112.000 kr. til Sejerøhuset.

Desværre dyrere at bygge, øgede byggeomkostninger på ø.
Penge til inventar og indretning skal findes.
RealDania har også opkøbt en gl. gård, der restaureres til
ferieboliger.
Renovering af havn, badebygninger, udekøkken og udebruser. Servicebygning renoveret af kommunen.
Fyret renoveret, derfor ingen turistbesøg i sommer. 		
Sognehuset (tidligere missionshus) påbegyndt ombygning.
9 træfigurer opstillet på øen, hver sin fortælling via QR kode
og www.visitvestsjaelland.dk
Golfbanen fint besøgt, husbådene pænt udlejet, spisesteder
godt besøgt. Sommerarrangementer m. hestevognskørsel, åbent
vandværk, naturvandring (fugle, blomster), rundvisning i kirken og guidede rideture.
Kulturhuset udstilling af keramiker og maler, kulturforeningen musik og foredrag. Sejerøaften med spillemænd og fuldskager. Juletræstænding, kaffe og æbleskiver, jul på plejehjemmet,
julemarked m. gratis færge. Fastelavnsfest, Kagens Dag, påskemarked, Ø-lympiade, SejerøRunden (½ maraton), sommerfest,
Åben Ø-dag.
To politikerbesøg: Rasmus Horn Langhoff og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.
Skarø – repræsenteret v. Julie Ruby Bødiker
Mange turister, fantastisk sommer: dejligt – særligt for øens
erhvervsdrivende, der lever helt eller delvist af turister. Dog
stadig koncentreret omkring højsæsonen trods færgerabat.
Tydeligt behov for flere steder at holde selskaber eller nyde
medbragt madpakke.
Hektisk sommer, øget pres på færgen, som deles m. Drejø.
Både turister og fastboende blev afvist ved færgen. Har affødt
debat om, hvordan fartplanen kan indrettes bedre.
Lokalplansforslag for hele Skarø er under udarbejdelse, kommer i høring i det nye år. Mange forslag: bl.a. 42 meter høj mast,
der dækker Skarø, de omkringliggende øer og en del af Sydfyn,
udstykning af grunde til helårsboliger, et købmandslager og et
vildmarkshotel. Meget kan blive udfordret af kystbeskyttelseslinjen.

Når der kommer en båd med bananer … Et eksotisk syn mødte endelavitterne i
marts, da to skibe var kollideret i Storebælt

Vi gør ikke meget ift. bosætning, da der er fuldt hus. Seneste
års tid solgt tre ejendomme – alle til fritidshusbeboere. To huse
til salg.
Skarøfestivalen løb hen over øen tre dage i august og nåede
et nyt højdepunkt med 1.800 gæster. Festivalen var udsolgt allerede i februar.
Strynø – repræsenteret v. Kjeld Tønder Hansen og Hanne Kodahl
Tilflytning, også af unge familier med børn. Spejdergruppe
oprettet. Kommunen afblæste heldigvis forslag om at spare
Strynø skole væk! Mangler lejeboliger, arbejder på at få kommunen til at etablere flere ældreboliger.
Ældrepleje er nu oprettet og klar, hvis der bliver brug for 24
timer pleje. Lokale på skolen/aktivitetshuset reserveret til overnatning af personale. Bisiddergruppe samt vågetjeneste oprettet
af frivillige.
På Øhavets Smakke- og Naturcenter er oprettet en afdeling
af Magleby Fri- og Efterskole (på Langeland): ’Øhavslinjen’. Blev
muligt da efterskoleloven i 2017 blev ændret. Pt. 12 elever i 10
måneder. Giver liv, arbejdspladser og omsætning hos købmanden.
Øens anden store arbejdsplads Naturretreat for veteraner har
plads til 6 veteraner og arbejder på at udvide.
Strynø er m. i SaDS’s bosætningsprojekt.
Foredrag i naturvidenskab live-streames fra Århus universitet på Strynø Gl. Mejeri.
Tunø – repræsenteret v. Hanne Tromborg Thaysen
Travlt år på Tunø, ca. 50.000 passagerer m. færgen og 9-10.000
lystbåde i havnen.
Boligmangel: Forsøg på nybygning og renovering strander på
manglende finansiering.
Bilfri ø: Takstnedsættelserne har givet uhensigtsmæssig øget
trafik af biler til øen, billigere end traxa (traktorkørsel). Fri fragt
har givet problemer, da det skal gælde alle og ikke må være helt
gratis. Færgegruppen har forhandlet 11 ekstra årlige afgange,
flot men langt fra nok. Flere færgeafgange med mulighed for
pendling mangler.
Døgnpleje nu en realitet på Tunø, efter lange sværdslag.
Beredskab m. 8 personer tilknyttet, hvis behovet opstår.
Sygeplejebolig til rådighed.
Aktiviteter i samarbejde med Kystlandet, folder til sejlere,
skattekort i efterårsferien. Ny forening Kunst og Kultur, meget
bredt funderet og med gode hensigter om aktiviteter og iværksætteri.
Grundlovsmøde. Skytteforening 6 × årligt. Forsamlingshus:
Madlørdag 4-6 × årligt, banko 4-5 × årligt, sparreklub 1 × pr.
måned, årlig fest. Øtræning og fællesspisning ca. 4 × årligt.
Beboerforeningen udfordret mht. rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, overgår evt. til lokalråd.
Midlertidigt § 17.4 udvalg m. 16 medlemmer fra kommune heraf 5 fra øen arbejder med emnet ’Udvikling af Tunø’:
Lejeboliger, færgeafgange og arbejdspladser mangler. Ønsker at
opdatere udviklingsplan med en erhvervs- og turismeplan.
Kan braklagte arealerne anvendes til andet, fx. eks æbleplantage,
kogræsning eller lign.?
Kan oplevelsesturisme, f.eks. SeaRangers, udbygges?
85% af færgegæsterne er turister: Kan vi tiltrække flere fastboende – hvordan? Nye erhverv mangler.
100-120 sommerhuse med begrænset udlejning – kan de udnyttes bedre?
Kan en evt. ny hurtigfærge via Samsø til Århus gavne Tunø?
Ø-runden fortsættes på side 18
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Ø-runden forsat fra side 17
Venø – repræsenteret v. Erling Roseth
Forprojekt „Venø i fortsat udvikling“ gennemført, gennemgået
på beboermøde d. 5/9. Der arbejdes videre med „Havnebåndet",
„Naturbåndet".
Efter 20 års planlægning har efterskolen og øens beboere fået
egen idrætshal.
Erhvervsstyrelsen på kort besøg i majbl.a. hos
Venø Fishfarm. Fik godt indblik i mange initiativer og virkelystne mennesker på Venø, der arbejder hårdt for at få Venø
med på landkortet i forhold til erhverv og bosætning.
Store udfordringer i forhold til strandbyggelinjen, nu er klage
sendt til Nævnenes Hus.
Åben ø × 3 med gratis færge (anvendelse af tilskuddet), stor
succes! Tre forskellige temaer. Forår/påske: Kirkeåret og kunst/

kultur, sommer: Vandsport, efterår: Natur og fortællinger og evt.
musik. „Pop-up“ Bager (salg af bagervarer o.a. i vores havnekiosk) til efterårets Åben-Ø.
Sauna indviet – vist et par gange!
Mere fokus på Venø via SoMe afspejles i besøg fra bl.a.
StruerNyheder, TVMidtVest og DR P4 midt/vest m. indslag i
deres udsendelser. Mange følgere på Venøs Facebookside. God
kontakt til medier giver megen god omtale af øen.
Befolkningstallet „dalet“ til 185, kun 1 hus til salg på øen.
Der kommer heldigvis nye mennesker på øen, der er blevet
handlet 12 sommer- og helårshuse det sidste år og efterspørgsel
efter flere.
Vi mangler folk til bestyrelsen.

Få finansieringen i hus med kapital
fra Vækstfonden
Der er gang i erhvervslivet på de
danske småøer, der tæller det største
antal virksomheder pr. indbygger i
forhold til resten af landet. Og selv
om man driver virksomhed på en
lille ø, er der stadig mange finansieringsmuligheder fra statens finansieringsfond Vækstfonden.
Erhvervslivet blomstrer på de i alt 27
danske småøer. Samlet kan man tælle 701
virksomheder registreret på øerne, der
udgøres af både nystartede og mere etablerede virksomheder inden for en lang
række brancher.
Men det kan være svært for mindre
virksomheder at skaffe kapital til både
udvikling og vækst. Ofte fordi egenkapitalen er for spinkel, eller fordi der ikke
kan stilles tilstrækkelige sikkerheder for
en lån i fx banken. Her kan Vækstfonden
hjælpe.
Hos Vækstfonden er der mulighed
for at få medfinansiering, uanset hvilken
virksomhed du har, så længe virksomheden er sund og ambitiøs, siger Jens
Mølby, udlånsdirektør i Vækstfonden:
„I Vækstfonden hjælper vi virksomheder i hele landet. Også på småøerne. Vi
kan finansiere alle brancher lige fra fiskeri
til landbrug og entreprenørskab. Det, vi
lægger vægt på, er virksomhedens forretningsplan, strategi og ledelse. Vi kigger på, om ledelsen har kompetencerne
til at drive virksomheden, og hvordan
deres historik er. Er der de nødvendige
kompetencer? Er der en strategi og en
forretningsplan, og er den velunderbygget
i forhold til den vækst, der budgetteres
med?“
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Der er mange forskellige finansieringsmuligheder i Vækstfonden. Ved
finansieringsbehov på op til to mio. kr.
kan løsningen være en Vækstkaution.
Vækstkautionen er et supplement til
de sikkerheder, du selv stiller for et lån
i banken, og giver dig dermed lettere
adgang til finansiering gennem dit pengeinstitut. Man kan anvende kautionen til
næsten alle typer finansiering, herunder
arbejds- og betalingsgarantier og kassekreditter.
Det mindste beløb, man kan låne
direkte i Vækstfonden, er en million kroner, og det kræver en medfinansiering fra
en bank eller en anden finansieringskilde.
Vækstfondens Vækstlån er målrettet
små og mellemstore virksomheder og
landbrug, og bliver typisk brugt som led
i vækstplan. Fx hvis man skal udvide,
købe nye maskiner eller planlægger et
ejerskifte.
Uanset hvilken finansiering du har
behov for, skal du ikke tøve med at kontakte Vækstfonden, siger Jens Mølby:
„Går du med drømme om at udvide eller
udvikle din forretning, så skal du bare

tage kontakt til os. Så finder vi ud af,
hvilke finansieringsbehov lige netop du
og din virksomhed har, og om VF kan
hjælpe med dem.“
En af de brancher, der er bedst repræsenteret blandt de danske småøer, er
landbrugssektoren. Godt 30 pct. af de 701
virksomheder er landbrugsvirksomheder,
og her kan Vækstfonden også bidrage
med finansiering.
„I Vækstfonden har vi et team med
særlig fokus på og viden om landbrugsområdet. Vi finansierer både unge landmænd, der ønsker at etablere sig, men
vi finansierer også bedrifter, hvor ejeren
måske ønsker at investere i nye maskiner,
udbygge stalden eller omlægge til økologi,“ fortæller Jens Mølby.
Vækstfonden har siden etableringen
i 1992 finansieret over 7.000 virksomheder landet over. Fonden har kontorer
i Hellerup, Vojens og Randers. Har du
ambitioner om vækst og en solid plan for
din virksomhed, så kan Vækstfonden sikkert også hjælpe dig.
Anne Thomassen, Vækstfonden

Om Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private
investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for
et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i
partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde
med danske finansieringsinstitutter. Læs mere på www.vf.dk

Småøernes
Fødevarenetværk
Ø-specialiteter – kvalitet og smagsoplevelser fra småøerne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019
i Småøernes Fødevarenetværk
Dato: lørdag den 23. februar 2019
Sted: Bjørnø – Café Pileflet, Bjørnø 9, 5603 Bjørnø

			 Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende:
		 1.

Valg af ordstyrer og stemmetæller.

		 2.

Formandens beretning om foreningen det sidste år. Ved Elisa Plesner Thomsen.

		 3.

Fremlæggelse af foreningens regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2019

		 4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er Eva Terkelsen og Marianne Weiman – begge genopstiller

			

Der skal endvidere vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, da Elisa Plesner Thomsen lukker sin virksomhed

			

pr. 31-12-2018 og derfor ikke længere kan være medlem af bestyrelsen.

		 5.

Valg af suppleanter (gerne 2)

		 6.

Valg af revisor.

7.

Eventuelt.

		
			

Yderligere forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

			

Der er ordinær afgang med Bjørnø-færgen fra Faaborg kl. 10.00.

			

Færgen kan kun medtage 20 passagerer – men „sejler kajen tom“ – det vil sige, at alle nok skal komme med over.

			

Foreningen er vært ved en let frokost. Deltagelse i frokost kræver tilmelding på mail til kassereren på mail:

			 evam.terkelsen@gmail.com ELLER SMS på mobil 60130083 SENEST ONSDAG 20-02-2019 kl. 12.00
			
			

Med venlig hilsen Elisa Plesner Thomsen Formand i SFN

Småøernes Fødevarenetværk

Ø-specialiteter er fødevarer med en særlig kærlig historie og omtanke!
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Ny politisk aftale om
landevejsprincippet er indgået
Justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af
færgetakster for personbefordring og godstransport
På baggrund den gennemførte evaluering af nedsættelserne på
person- og godstakster, indgik alle partier i Folketinget i begyndelsen af november en aftale om at gennemføre nogle justeringer af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for
godstransport og personbefordring på ikke-statslige færgeruter
til og fra en række øer.
Aftale er en stemmeaftale. Aftalepartnerne er enige om at
stemme for den lovgivning, der implementerer nedenstående
under forudsætning af, at der på finansloven for 2019 findes
den nødvendige finansiering.
Parterne er enige om følgende som opfølgning på færgeevalueringen:
• Ændret fordelingsnøgle på passagerområdet
Fordelingsnøglen på passagerområdet ændres på baggrund
af forskydninger i trafik- og omsætningstal mellem de omfattede færgeruter. Ændringerne medfører en omfordeling på
5,2 mio. kr. i forhold til den oprindelige fordelingsnøgle.
Der tilføres med finanslovsforslaget samtidigt yderligere 5,2
mio. kr. årligt fra 2019 til tilskudsordningen. Med de nye
midler ydes kompensation til de kommuner, som ellers ville
få et tab i tilskud som følge af ændringen af fordelingsnøglen.
• Statsgaranti til standardfærgeprojekt
Der afsættes samlet 15 mio. kr. i perioden 2019-2022 til
en statsgaranti, der skal dække et eventuelt driftsunderskud i forbindelse med en standardfærge, som i regi af
Færgesekretariatet er under udvikling, og som kommunerne
vil kunne leje som afløserfærge.
• Uændret fordelingsnøgle på godsområdet
• Forenkling af opfølgningsredegørelser på passager- og 		
godsområdet
Kravet om revisorpåtegning afskaffes i de tilfælde, hvor tilskudsbeløbet til en kommune/færgerute er under 1 mio. kr.
I disse tilfælde stilles i stedet krav om en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed.
Kommunalbestyrelsens frist for indsendelse af den årlige
opfølgningsredegørelse ændres fra udgangen af marts måned
til udgangen af august måned, så fristen svarer til tidsforløbet
for kommunernes færdiggørelse af godkendte regnskaber.
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• Harmonisering af reglerne for anvendelse af uforbrugte
midler
Reglerne for anvendelse af uforbrugte midler fra forudgående
år harmoniseres, så uforbrugte midler på godsområdet kun
kan anvendes til nedsættelse af færgetakster på godsområdet
svarende til ordningen på passagerområdet, idet der dog
etableres mulighed for at anvende uforbrugte midler til
nedsættelse af færgetakster på passagerområdet i de tilfælde,
hvor nedsættelsen af færgetakster på godsområdet har nået
grænsen på maksimalt 80 pct.
• Større fleksibilitet for små øer i periodeafgrænsning på
passagerområdet
Kommuner med små øer kan nu selv i samarbejde med øboerne træffe beslutning om, hvornår tilskudsmidler på passagerområdet anvendes, dvs. at det nu også bliver muligt at
nedsætte takster i sommerperioden. Der må dog stadig kun
ske takstnedsættelser i 46 uger om året.
• Udredning om ø-kortordning og tilskudsordning på passagerområdet i forhold til Orø
Der igangsættes et udredningsarbejde mellem Økonomiog Indenrigsministeriet og Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet om samspillet mellem økortordningen og
tilskudsordningen på passagerområdet i forhold til Orø med
henblik på, om der er anledning til ændringer. Interessenter
på området inddrages i relevant omfang.
• Særlig Mandø-ordning på godsområdet
Der afsættes 90.000 kr. årligt som et øremærket tilskud til
Esbjerg Kommune til etablering af en Mandø-ordning med
fælles transport af gods.
• Ny evaluering i 2022 af tilskudsordningerne på passager- og
godsområdet
Der gennemføres en ny evaluering i 2022, når der er indhøstet erfaringer fra en længerevarende periode, herunder
om udviklingen i trafik- og omsætningstal på de omfattede
færgeruter
Læs i øvrigt mere i formandens kommentar.
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Mandø vinder
Europæisk
bredbåndspris
Øboernes årelange indsats for at få
bredbånd til Mandø er blevet belønnet med fin europæisk hæder. Det er
første gang et dansk projekt vinder
prisen.
Den 19. november blev der i Bruxelles
uddelt priser til europæiske bredbåndsprojekter i ’European Broadband Award’.
Projekter fra 16 lande havde ansøgt og
blev bedømt af en jury indenfor for kategorierne finansiering, prissænkning, territorial sammenhæng, socio-økonomisk
effekt og konkurrencedygtighed. I de fem
forskellige kategorier vandt henholdsvis
et polsk, et svensk, et engelsk, et fransk og
altså også et dansk projekt: Som vinder
af kategori 4, ’Socio-økonomisk effekt til
overkommelig pris’, løb Mandø sammen
med SydEnergi SE med sejren.
Prisen begrundes i at Mandø med sin
isolerede placering midt i Vadehavet ikke

kunne forvente på kommercielle markedsvilkår at få højhastigheds-bredbånd,
men alligevel har formået at få etableret
et højkapacitetsnet til indbyggerne. Det
er sket dels ved stor opbakning fra både
fastboende og sommerhusejere, dels ved
privat finansiering fra SE.
Fiber til øen
Efter ti års arbejde for at få højhastighedsnet til øen lykkedes det i 2017 endelig i tæt samarbejde med SE at udrulle
fibernettet. Mandø havde før forsøgt at få
del i den statslige pulje til bredbånd, men
uden held.
I 2017 fik Mandø så knap seks millioner kroner fra SE’s bredbåndspulje og
var ét af syv projekter, som fik i alt 11
millioner kroner i støtte fra puljen. Heraf
fik projektet på Mandø altså halvdelen.
’Det spillede også en stor rolle, at der
har været en høj grad af lokalt frivilligt

engagement involveret i projektet, ligesom det også har betydning, at 86 procent
af øens 110 husstande og sommerhuse
er tilsluttet bredbåndsnettet. Og så er det
også en vigtig faktor, at bredbåndsnettet
er afgørende for de fremtidige muligheder for udvikling af øen både i forhold
til turisme, mulighederne for at etablere
hjemmearbejdspladser og for at få nye
tilflyttere til øen’, siger Claus Christensen,
formand for Mandøs Fællesråd.
Med 34 kilometer kabel har Mandø
nu fået lynhurtigt internet og er blevet
koblet op på resten af verden. Det er en
stor gevinst for både de knap 30 beboere
og for turistbranchen, der nu har nu fået
meget bedre betingelser for at servicere
de besøgende på Vadehavsøen.
✴

Debatindlæg

Svar på spørgsmålet „skal vi give tilskud til
folkeejede virksomheder?“
Indlægget refererer til Jens Westerskov Andersens debatoplæg Hvilken fremtid har
den private erhvervsstruktur på småøerne i en tid, hvor de visionære foreninger skyder
op?, der blev bragt i Ø-postens nummer 171, s. 19, samt til replik i Ø-posten nr. 172,
side 8 fra LAG Småøerne og Jan Bendix.
Redaktionen beklager at dette indlæg fra Torben Vestergaard fejlagtigt ikke blev bragt i
sidste nummer af Ø-posten, da emailen var bortkommet.
Jeg forstår godt Jens Westerskov
Andersens bekymring vedrørende LAG
midlernes anvendelse.
I svaret fra LAG Småøerne bruges
begrebet folkeejede virksomheder (har
kun stødt på det ord hos enhedslisten),
men der er reelt tale om foreningsejede
virksomheder.
Vilkårene for private virksomheder og
foreningsejede virksomheder er ikke ens,
og derfor bliver der nemt en skævvridning af konkurrenceforholdene.
For mig er det naturligt, at der bruges

støttemidler på opretholdelse af livsnødvendige opgaver for øen, købmand, havn,
skoler eller lignende.
Problemet med foreningsbaserede
virksomheder i LAG sammenhæng er,
at der med tilskud er skabt kolosser som
„sælges“ som fyrtårne for øerne. Disse
„fyrtårne“ skævvrider konkurrencen i
turistbranchen.
Specielt indenfor turismeerhvervet,
er mange små, private virksomheder
allerede i gang, men når disse „fyrtårne“
så skal skaffe penge til „uforudsete udgif-

ter“ (driften), begynder de at konkurrere
meget meget hårdt med de private virksomheder.
Resultatet er en skævvridning og de
private lukker og slukker lige så stille, og
generationsskifte umuliggøres i et erhverv
med unfair konkurrenceforhold.
LAG spørgsmålet kan kun besvares med
et nej, man kan ikke i konkurrenceerhverv drive foreningsejede virksomheder
uden at ødelægge de privat-finansierede.
Et seminar om dette emne vil være
oplagt, men måske er det allerede for
sent, fyrtårnene er tændt.
Torben Vestergaard
Strynø gl. Mejeri & Mikro Bryghus

✴
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Småø med i Danmarks Naturkanon 2018

Først EUs bredbåndspris – dagen efter blev Mandø udpeget til Danmarks Naturkanon. To flotte priser, der begge lægger vægt på øens unikke placering i Vadehavet

I november 2018 er 15 natursteder
udvalgt til at udgøre Danmarks
Naturkanon – her i blandt Mandø.
Det er Miljøstyrelsen, der står bag: Blandt
30 nominerede steder, her i blandt også
Anholt, har en jury på otte personer
udvalgt 15 steder, ud fra kriterier om en
smuk og unik natur, offentlig adgang og
at stedet skal have en særlig biologisk,
geologisk eller landskabelig værdi.
Mandø og Vadehavet
Sammen med Vadehavet vandt Mandø
en af de 15 pladser i den nye Naturkanon.
Vadehavet betegnes Danmarks vigtigste
bidrag til verdens natur, og det er derfor
meget naturligt, at det også udpeges i
en national naturkanon. Og her ligger
Mandø jo midt i selve Vadehavet og
byder på en helt speciel mulighed for at
opleve dette særlige landskab og havmiljø. Netop på grund af placeringen er
Mandø også et af de vigtigste områder i
verden for trækfugle.
I naturkanonen står der bl.a. om
Mandø: „Der er fugle overalt, i særdeleshed forår og efterår, når millioner af
vandfugle passerer på træk. På forlandet
myldrer det med blomster og bier, og
øen har tit besøg af naturinteresserede,
som gerne deler ud af deres viden. Skynd
dig derud – men kun når det passer med
tidevandet."
Indgangen til Vadehavet
I juryens begrundelse står der, at „Mandø
er indgangen til den danske del af
22

Vadehavet. Vadehavet er helt særligt i forhold til resten af den danske kyststrækning. To gange i døgnet viskes tavlen ren
når tidevandet dækker enorme arealer for
efterfølgende at forsvinde igen. Vadehavet
ligger på den østatlantiske trækrute og

er et af de vigtigste steder for rastende
trækfugle. Det anslås at området hvert år
besøges af 12 til 15 millioner fugle, som
her finder et unikt spisekammer."
Tillykke til Mandø med en velfortjent
placering i den Danske Naturkanon!
LS

faktaboks
Mandø
Mandø er en tidevandsø, der ligger ud for Ribe og midt mellem Rømø og Fanø.
Tilsammen udgør de tre øer den danske del af skanseøerne, som beskytter Vadehavet
mod Vesterhavets kræfter.
Mandø er 7,63 km² stor og er omgivet af et 9 meter højt dige. Der er knap 30 fastboende. Mandø forbindes med fastlandet af låningsvejen, der er en tidevandsvej – dvs.
at vejen kun er farbar ved lavvande.
Vadehavet og Verdensarven
Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde. Her findes en
umådelig rigdom og mangfoldighed af liv i et landskab, der hele tiden forandrer
sig med tidevandet. I 2009 blev den tyske og hollandske del af Vadehavet udpeget
af UNESCO som Verdensarv og i 2014 blev det udvidet med den danske del af
Vadehavet.
Verdensarv er en liste UNESCO fører over de fornemste naturområder og bygningsværker i verden. I Danmark er naturområderne Ilulissat Fjorden, Stevns Klint
og Vadehavet samt Jellingstenen, Kronborg og Roskilde Domkirke udpeget som
Verdensarv.
Danmarks Naturkanon
Danmarks nye Naturkanon udspringer af „Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen
2016“.
Læs om Mandø og de øvrige steder i Danmarks Naturkanon her:
www.mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon
Her finder man også de 1.200 personlige beretninger, der er blevet indsendt om de
30 nominerede steder.

Bosætningskonsulentens
klumme
I sidste nummer af Ø-posten fik I
en lille introduktion til vores nye
projekt „Nye naboer – mere øliv“ og
et par linjer om mig, som ny bosætningskonsulent for projektet. Jeg har
nu fået min egen lille klumme her i
Ø-posten, hvor jeg i løbet af de næste
1 ½ år vil holde jer opdateret på projektet – og krydre det med mine egne
observationer, tanker og idéer. Skulle
det give anledning til overbærende
smil, hovedrysten eller lyst til at
udvide min endnu begrænsede viden
om ø-livet – så grib telefonen eller
skriv til mig!
Tidsoptimisten
Da jeg startede i jobbet i september,
havde jeg en helt klar plan om at jeg
skulle nå at snakke med alle 27 småøer
inden jul – og besøge samtlige småøer i
løbet projektperioden! Jeg må desværre
erkende at der er lang vej endnu for
tidsoptimisten, og at det vil kræve inddragelse af familiens sommerferieplaner!
Jeg har dog haft fornøjelsen af at besøge
både Strynø og Fur, som begge har ramt
mig lige i hjertet! På Fur deltog jeg i et
spændende afslutningsseminar om projekt KEFUR, og jeg kan varmt anbefale
alle der er interesseret i bosætning og
iværksætteri på øerne, at læse evalueringsrapporten der ligger på
www.flyttilfur.dk
Der er også blevet tid til at deltage på
en ø-vidensmesse, om udvikling af ny
ø-politik for Agersø og Omø, og jeg har
været med på det årlige ø-repræsentantskabsmøde for alle småøerne. Mødet med
alle ø-repræsentanterne havde jeg glædet
mig særlig meget til – især „Ø-runden“,
som var et spændende „ø-hop“ i lyn-

tempo – fuld af information om alle
de mange aktiviteter der foregår rund
omkring, og uden indlagt sejltid!
Kick-off workshop for Nye naboer –
mere øliv!
I weekenden 26.-27. oktober gik startskuddet for alvor for vores bosætningsprojekt – og jeg må tilstå at jeg havde lidt
eksamensfeber, da jeg trillede afsted til
Midtfyn, hvor vi skulle holde den første
workshop. Jeg havde dog ikke behøvet at
bekymret mig, for det var nærmest som
en fætter/kusine-fest!
Der var deltagere fra Anholt,
Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø
og Aarø – og med oplægsholder fra bl.a.
Fejø. Temaet for workshoppen var boligmangel og mulige løsninger, samt øernes
organisering af deres bosætningsindsats.
Vi fandt meget hurtigt ud af, at alle øerne
gør tingene på forskellige måder – og at
der er rigtig meget inspiration og erfaring
at hente hos hinanden!
Workshoppen var i den grad præget af
god energi og stor nysgerrighed overfor
hvordan de andre øer løser deres udfordringer. Der er helt klart banet en vej for
mere netværk, videndeling og samarbejde
på tværs af øerne. Nu handler det om at
holde gryden i kog – også når vi kommer
hjem til hverdagen igen!

Seminar om lejelov, boligselskaber,
andelsboligforeninger m.m.
I løbet af den første workshop i „Nye
naboer- mere øliv", var der især én ting
som stod lysende klart: Der er et kæmpe
behov for mere viden om mulighederne
og lovgivningen omkring etablering af
flere boliger på øerne!
Sammenslutningen af Danske Småøer
har derfor arrangeret et seminar om
lejeloven, boligselskaber, andelsboliger
m.m. Det sker i Odense den 6. december
kl. 10-15, og er for alle interesserede! Jeg
håber at se rigtig mange af jer, men skulle
I være forhindret, så bliver det også livestreamet. Læs mere på:
www.danske-smaaoer.dk/nyheder/seminar-om-boligselskaber-og-lejelov/
Juleønske
Julen nærmer sig, og jeg har èt stort juleønske, som jeg håber I vil hjælpe med:
Jeg er ved at lave et idékatalog med en
masse gode eksempler på små og store
projekter, som kan gavne bosætningen
på øerne, men jeg mangler eksemplerne!
Send mig derfor gerne et par linjer, hvis I
har lavet noget på jeres ø, som andre øer
kan blive inspireret af.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår!
Hilsen Anja
anja@danske-smaaoer.dk
tlf. 31 51 62 51
NB! Husk at I altid kan læse mere om
projekt Nye naboer – mere øliv“ på
SaDS’s hjemmeside, herunder finde materiale fra projektets workshops:
www.danske-smaaoer.dk/nyheder/nyenaboer-mere-oeliv/

Koncentreret fordybelse på projektets
første workshop
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10 år for Venø
Fra dag et er „Hal 3“ taget i fuld anvendelse –
inklusiv en festlig indvielse med deltagelse af mere
end 80 øboere

Venø Efterskole og Venø kunne i september rykke ind i den nye idrætshal,
som giver både Efterskolen og venøboerne et nyt og længe „drømt-om“ fælles
mødested.
Siden Venø Efterskoles etablering
for mere end 20 år siden har venøboerne ønsket, at skolen kunne tilbyde

sine elever indendørs idrætsfaciliteter
og venøboerne rum til indendørs fysisk
udfoldelse. Den økonomiske mulighed
for det opstod for 10 år siden efter en
succesfuld drift af efterskolen.
Det er ikke en underdrivelse at
beskrive arbejdsprocessen frem til
færdiggørelsen som belastende for
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både skoleledelse, venøboere og Struer
Kommune. En enkelt lodsejer har i
perioden lagt snublesten ud i forsøg på
at bremse initiativet. Det har betydet,
at tid, penge og mentale kræfter har
skullet bruges til at fjerne blokeringer.
Gennemførelsen blev heller ikke lettet
af, at byggeriet nødvendiggjorde dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen,
som først lykkedes efter at Miljø- og
Fødevareklagenævnet måtte omgøre
Kystdirektoratets automatbeslutninger.
Samtidig med ibrugtagningen melder Venø Efterskole om næsten „fuldt
hus“ til 2019/20 til sine fire linjer:
Surf & Sejlads, Natur- og Fritidsliv,
Forfatterlinje og Kunst & design. Kunst
& design er ny på Venø. Sammen med
de tre øvrige skal den være med til at
sikre de kommende elever masser af
lærerige oplevelser under opholdet ude
og inde – nu også i „Hal 3“.
Jan Bendix – Venø

Ø-Posten udgives med tilskud
fra Erhvervsministeriet og fra
Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.
Annoncer: 4,00 kr. pr. spalte-mm.
Tryk: Svendborg Tryk. Oplag: 2900
Redaktionen afsluttet 1. december 2018
Abonnement: 150 kr. pr. kalenderår.
Ø-Posten: Sammenslutningen af Danske
Småøer, Strynø Brovej 12, 5943 Strynø
Tlf. 62 51 39 93
E-mail: sekretariatet@danske-smaaoer.dk
Se flere ø-nyheder og tilmeld dig nyhedsbrevet fra Sammenslutningen af Danske
Småøer på www.danske-smaaoer.dk

