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Job, tryghed og frihed trækker
familier til Anholt

Naja på 8 år flyttede for tre år siden med sine forældre til Anholt fra Aarhus midtby. I dag glæder familien sig over et liv med mindre hverdagslogistik og mere natur

De kendte stort set ikke noget til
Anholt, før de flyttede derover, men
for to familier blev beslutningen om
at rykke langt ud i Kattegat den helt
rigtige.
For tre år siden lavede Kristine
Frejmanns to døtre en liste over,
hvordan livet skulle være, hvis de kunne
bestemme. De ville bo i en lille by. Et
sted, hvor folk kendte hinanden. Helt tæt
på naturen.
Kristine og hendes mand, Jakob Grell,
drømte om et hus og om mere ro. Nær
ved deres lejlighed midt i Aarhus susede
Nørre Allé med hylende udrykninger og
masser af biler.

Først og fremmest drømte de to
forældre dog om mere tid med deres
børn.
– Jeg synes ikke, at det liv, vi levede,
gav mening i forhold til, at vi næsten ikke
så hinanden, fortæller Kristine.
– Der var alt for meget logistik med at
aflevere børn langt væk, gå på arbejde og
først se hinanden om aftenen.
Jakob var pædagog, og Kristine lærer.
En dag faldt hun over et opslag for en
stilling på Anholt Skole. En ø, hverken
hun eller Jakob havde besøgt. I første
omgang var Jakob da også lidt skeptisk,
„det var alligevel for langt ude“, men
omvendt kunne han godt se fordelene.
– I en forstad ville vi stadig være

orienteret mod byen, mens livet på en ø
har sit eget centrum. Særligt på Anholt,
hvor folk jo ikke lige pendler fra. Der er
man nødt til at være noget i sig selv. Man
er nødt til at skabe noget sammen.
Fritgående børn
Danmarks mest isolerede ø bliver Anholt
kaldt. 44 kilometer til nærmeste fastland,
godt 140 beboere og kun fire ugentlige
færgeafgange i vinterhalvåret. Det var her
Jakob og Kristine flyttede til i højsommeren 2016. Begge havde fået job på skolen,
og de opdagede hurtigt, at på Anholt var
friheden – også døtrenes – en anden.
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Der er grøde i luften …
Kommentar af Dorthe Winther
Der er grøde i luften …
Det er der heldigvis. Ikke blot er vi på vej
mod forår og dermed lunere tider, men
også på øerne mærkes de mildere vinde.
Der er rigtig mange, som søger de små
øer, og ikke blot som turister. Vi oplever
øget efterspørgsel på at komme til at bo
og leve herude hos os og ikke blot på de 7
øer, som deltager i Ø-sammenslutningens
og LAG Småøernes bosætningsprojekt.
Men hvad skal der så til?
Struer Kommune havde sidst i 2018
inviteret fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
fra Center for fremtidsforskning til at tale
om hvilke midler, der kan tages i brug for
at øge bosætningen i landdistrikterne.
Jesper Bo Jensens vurdering af, hvad
der skal til for, at en landsby (eller en ø)
kan overleve er ikke ny, men god at blive
mindet om:
• Ildsjæle og lokale foreninger og
kræfter
• Lokalt indkøb
• Adgang til infrastruktur og kollektiv
transport
• Boliger til leje, så man kan prøve livet
af i de mindre byer
• Der skal være en fortælling fra familie,
venner og bekendte at komme efter
• Det er langt hen ad vejen områderne
selv, der vælger deres fremtid
• Vi skaber selv livet i småbyerne
Man skulle næsten tro, at Jesper Bo
Jensen havde siddet med ved nogle af
vores mange møder, hvor øboere er
samlet – hvad enten det er repræsentantskabsmøder eller bosætningsgruppens
workshops. For det er jo netop – hvis
man også medtager offentlig service og
erhverv – forudsætningerne for, at vi kan
leve og bo på vores øer.
For selvfølgelig ved vi godt, at det er
os øboere, der skaber fortællingen om
vores ø, os selv, der skaber livet på vores
ø – men vi ved også, at det ikke kan lade
sig gøre uden et godt samarbejde med og
hjælp fra kommune og stat.
Ud over sikring af offentlig service
og fysisk og digital infrastruktur er det
nødvendig, at både stat og kommune går
ind i drøftelser med os omkring, hvordan
vi kan sikre lejeboliger på øerne. Kan vi
finde nye modeller for almennyttige boli2

ger? Kan en boligfond møntet på at skaffe
lejeboliger af en god kvalitet på småøerne
være en løsning? Jeg har desværre ikke
den helt rigtige løsning, men ét er sikkert
– markedet løser ikke denne problematik
for os.
Og i virkeligheden gælder det samme
jo for ejerboligmarkedet. Det er stadig
ikke let at få et lån til køb af fast ejendom
på småøerne. Måske bør man også her
differentiere og finde nye muligheder.
Der er måske ikke brug for et 30-årigt
realkreditlån, hvis man køber et hus til 1
mio. kr.?
Forhøjet fradrag til pendlere på alle
småøer
Med vedtagelse af finansloven blev
det forhøjede befordringsfradrag i
25 yderkommuner gjort permanent.
Det betyder, at pendlere får
befordringsfradrag med fuld sats for
kørsel over 120 km dagligt (1,98 kr./km i
2019):
Ø-sammenslutningen har arbejdet for,
at det ikke blot var de 17 øer, som ligger i
de 25 yderkommuner, der får andel af det
forhøjede fradrag. Derfor er det glædeligt,
at det er besluttet at udvide ordningen
med de sidste 10 øer, således at alle 27
ikke-brofaste øer i Sammenslutningen af
Danske Småøer er omfattet.
Derudover er der kommet et nyt
fradrag på godt 200 kr. pr. overnatning til
pendlere, som bor på en ikke-brofast ø,
og som ikke har mulighed for at komme
hjem og overnatte på grund af afstanden
mellem arbejde og bopæl.
Det er rigtig godt, at alle Ø-sammenslutningens øer nu er omfattet af begge
ordninger, men der er ingen tvivl om, at
en sikring af færgeafgange om morgenen
og om aftenen, således at det faktisk også
er muligt både at komme på arbejde og
hjem igen og sove i egen seng, langt er at
foretrække frem for overnatningspendlerfradrag, og det er fortsat en kamp, der
skal kæmpes. For nogle øer kan noget
måske løses ved, at færgen overnatter på
øen frem for på fastlandet, for andre skal
der indsættes ekstra afgange.
Kampen om serviceniveauet
I disse tider, hvor regeringen spiller ud
med lukning af regionerne, må nogle
øer kæmpe med netop regionerne for

at fastholde deres service. Det gælder
Endelave og Tunø, hvor Region Midt vil
ensrette lægedækningen på de to øer.
For Endelave betyder det nedskæring
i antallet af lægekonsultationsdage på
øen – for Tunø en opgradering. For begge
øer gælder det, at deres lægedækning i
sommerferien sløjfes.
På Orø har man gennemgået en
lignende udvikling – fra egen læge,
til ugentligt konsultation på øen med
læge fra fastlandet – til et nuværende
forslag om at fjerne den ugentlige
lægekonsultation på øen og ’tilbyde’
orøboerne læge i Holbæk eller omegn.
Det skaber selvfølgelig stor utryghed
hos øboere og potentielle tilflyttere,
hvis der er tvivl om lægedækningen og
ydermere, når det sker ’hen over natten’,
uden øboerne får noget at vide. I Region
Midt har man erkendt, at man har grebet
sagen helt forkert an og har forlænget
den nuværende aftale et år. Derudover
har man besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe, der inden oktober i år skal
finde en varig løsning. Om man er lige
så klartseende i Region Sjælland vides
endnu ikke, men her er der da mulighed
for at lade sig inspirere af Region Midt!
Om denne problematik bliver bedre,
hvis regionerne bliver nedlagt, og
embedsmænd skal træffe en stor del af
beslutningerne, er jeg ikke sikker på.
Det er aldrig godt med yderligere
centralisering og fjernelse af lokalt
demokrati, og jeg tror også, at
politikere er bedre at diskutere med,
selv om man ikke nødvendigvis er
enige. Spørgsmålet er, om man med
nedlæggelse af regionerne får endnu mere
embedsmandsstyring ud fra regneark
og ’one size fits all’, og mindre ud fra at
behandle folk ens ved at behandle dem
forskelligt.
Støtte til unge under uddannelse
I forbindelse med kommunalreformen i
2007 blev statens tilskud til kommuner
med småøer omlagt fra en refusionsordning, til at kommunerne nu modtager et
generelt bloktilskud.
I den gamle ordning modtog kommuner med småøer med mere end en
halv times sejlads et tilskud, der var
øremærket til unge, der var nødt til at
flytte hjemmefra for at påbegynde en

Vi skaber selv livet i småbyerne, og det er langt hen ad vejen områderne selv, der vælger deres fremtid, minder en fremtidsforsker om

ungdomsuddannelse. Derudover betalte
de daværende amter også et tilskud.
I den nye ordning med de generelle
bloktilskud står der, at kommuner kan
yde støtte til unge, der under uddannelse
efter folkeskolen nødsages til at fraflytte
øen.
Odder Kommune har besluttet, at
et ungt menneske fra Tunø ikke kan få
tilskud til et efterskoleophold i 10. klasse,
da eleven er erklæret uddannelsesparat
og dermed ’bare’ kan påbegynde sin ungdomsuddannelse, og hvis eleven i givet
fald ønsker at benytte 10. klasses-tilbuddet i Odder, må nøjes med 10 timers reel
undervisning og tage resten som fjernundervisning (pga. de få færgeafgange).
Andre kommuner, bl.a. Slagelse, som
har samlet deres 10. klasser i kommunens
hovedby, har besluttet at betale ø-børns
ophold på efterskole i 10. klasse, ud fra
den begrundelse, at det ikke er muligt for
ø-børnene at gå i 10. klasse på lige fod
med kommunens andre børn. Man har
desuden vurderet, at der kan være børn,
der har brug for dette ekstra år til at
modnes socialt, inden de skal flytte hjemmefra for at påbegynde en ungdomsuddannelse.
Ligeledes er der adskillige kommuner,
som har øer med mere end en halv times
sejlads, der yder støtte til øens unge, som
er nødt til at flytte hjemmefra for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Støtten

udbetales, indtil den unge kan modtage
SU.
I Sammenslutningen af Danske
Småøer er det vores erfaring, at dette
tilbud om efterskoleophold i 10. klasse
samt støtte til ophold uden for øen for
at gå på en ungdomsuddannelse er med
til at fastholde familier, som ellers ville
vælge at fraflytte øen, når de unge skal
i gang med en ungdomsuddannelse.
Der er heller ingen tvivl om, at det kan
afholde familier fra at tilflytte øen, hvis
de ikke kan se deres unge komme til
uddannelsesstederne.
Derfor har vi bedt Udvalget for
Landdistrikter og Øer arbejde for, at økonomi- og indenrigsministeren præciserer
over for kommunerne, at kommunerne
skal yde tilskud til unge, der under

uddannelse efter folkeskolen nødsages til
at fraflytte øen.
Hvornår kommer det så ...?
Ja, man kan vente på så meget, men lige
her er det altså folketingsvalget, jeg tænker på. I dette nummer af Ø-posten har
vi bedt en politiker fra hvert parti, som
har sæde i Udvalget for Småøer, fortælle,
hvad de vil arbejde for i den kommende
valgperiode, når det gælder småøerne.
I min leder her har jeg nævnt noget, som
er vigtigt for mange af os på småøerne.
Lad os hjælpes ad med at sætte fokus på
ø-emner i det kommende valg.
DW
✴

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
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet fra Sammenslutningen af Danske
Småøer og se flere ø-nyheder på www.danske-smaaoer.dk
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Den nye kaptajn på
Anholtfærgen, Carsten
Mogensen, sammen med
hustruen Susann og døtrene
Cocco på 10 år og Cecelie på 12
år. Familien er flyttet til
Anholt i efteråret 2018

Fortsat fra forsiden
– Vi var vant til hele tiden at have styr
på, hvor børnene var, og vores ældste
havde aldrig cyklet rundt på egen hånd
i Aarhus. Herovre spørger børnene ikke
altid om lov, når de går nogen steder hen,
for man passer på hinandens børn. Det
føltes næsten uansvarligt i starten, men
de kan jo ikke blive væk, og vores børn
opdagede en kæmpe frihed i at kunne
gøre, hvad de ville, fortæller Kristine.
Efter et halvt år købte parret hus.
Deres lejebolig var blevet solgt til
sommerhus, og de følte sig klar til at
blive. Deres nye hus var fra 1924 og
trængte til en kærlig hånd – og det gør
det stadig, selv om flere lokale har været
søde til at hjælpe. De mange fælles
arrangementer på øen fylder også en stor
del af fritiden. Og på Anholt forsøger
man at deltage, hvis nogen spørger, om
man har lyst til at være med.
– Om sommeren kan man næsten
ikke få øje på hinanden blandt de tusindvis af turister, og om vinteren holder vi
gang i fællesskabet med en masse forskellige aktiviteter. Så bakker man op, så godt
man kan, forklarer Jakob, der bl.a. er
blevet formand for øens festival.
Tæt på alting
En anden ny Anholt-familie er Carsten
Mogensen og hans hustru Susann og
deres to døtre. De flyttede til øen 1.
oktober 2018, da Carsten fik job som
kaptajn på færgen. Før det boede de i
en landsby i Nordjylland, og Carsten
arbejdede i et slæbebådsrederi med
mange rejsedage, mens Susann var
alternativ behandler og arbejdede
hjemmefra.
4

– Vi var indstillet på at flytte, fordi vi
havde lyst til at prøve noget nyt, men vi
havde egentlig kigget mod Sjælland, fortæller Susann.
– Vores kriterier var, at der skulle
være natur, og at det skulle være tæt på
alting. Skole, fritidsinteresser og indkøb.
Nærheden var vigtig, supplerer Carsten.

Herovre spørger børnene ikke
altid om lov, når de går nogen
steder hen, for man passer på
hinandens børn. Det føltes næsten
uansvarligt i starten, men de
kan jo ikke blive væk, og vores
børn opdagede en kæmpe frihed
i at kunne gøre, hvad de ville.
(Kristine Frejmann, Anholt)

Ligesom Jakob og Kristine havde ingen af
dem tidligere været på Anholt. De diskuterede da også, hvordan det ville være at
være „afskåret“ fra alting. Ville de falde
til blandt øens få beboere, og ordet „økuller“ dukkede op mere end en gang i deres
snakke forud for flytningen.
Vigtig velkomst
Det var taxa-Lotte, der tog imod på
havnen og kørte gæsterne den første
tur rundt på øen. Den velkomst husker
begge familier. Fyret, ørkenen og byen.
Alt var anderledes og fascinerende,
og det samme var modtagelsen fra
øboerne. Anholterne havde arrangeret,

at gæsternes børn kunne møde de lokale
drenge og piger, og for både Kristine
og Jakob og Susann og Carsten var den
velkomst afgørende.
– Det vigtigste for os var jo, at vores
børn ville falde til, og der gik ikke ret
lang tid, fra vi satte os med de voksne, til
børnene løb ud at lege, fortæller Susann.
Fra første færd blev familierne inviteret
ind. Til fødselsdage, banko og alle de
andre aktiviteter.
– Jeg kan huske, at borgerforeningens
formand en af de første dage sagde til
mig: „Det er vigtigt, du siger ja til alt“,
fortæller Susann, der bl.a. tog imod
invitationen til en 70-års fødselsdag hos
en dame, hun ikke kendte. Men det kom
hun til. Også gennem døtrenes fritidsinteresser og skolen er parret blevet en del
af fællesskabet på øen.
Imødekommenheden er også noget
af det, Jakob og Kristine husker bedst
fra ankomsten til Anholt. Man hilser i
Brugsen, bliver inviteret med i foreningerne og hjem i folks stuer.
– Og vi kan da godt mærke, at der
bliver løsnet lidt mere op, når man køber
et hus. Anholterne er er vant til, at folk
flytter efter et par år, så man vil gerne
lige se flyttelæsset, før man giver helt slip,
forklarer Jakob.
Slut med skolebussen
Før Anholt tog Carsten og Susanns
døtre skolebussen hver dag, og der var
15 kilometer til nærmeste fritidsinteresser og indkøb. I dag bor familien i en
tjenestebolig midt i byen, hvor ingen
børn har mere end en kilometer til skole.
Nærheden gælder også mellem mennesker.

– Det er lidt ligesom et gammeldags
landsbysamfund, hvor man kerer sig om
hinanden, siger Carsten og fremhæver
blandt andet øens traditioner ved alt
fra fastelavn til fødsler, hvor anholterne
kommer forbi med mad til den nybagte
familie i de første 14 dage.
Susann har fået et deltidsjob
på færgekontoret ved siden af sin
selvstændige virksomhed. Børnene er
faldet til i skolen, men det har taget tid.
– De har da savnet deres venner og
den hverdag, de kendte. Det er f.eks.
hårdt at komme fra en klasse på 20 til
en på 4 elever. Man er mere på. Dog har
skolen f.eks. givet mulighed for, at deres
kammerater fra fastlandet kan være med
i undervisningen, når de er på besøg over
nogle dage, fortæller Susann.
Mere ro
Begge familier peger på manglende
jobmuligheder, som den vigtigste grund
til, at flere ikke gør som dem. Og måske
også fordomme, mener Kristine.
– Når vores venner besøger os, synes
de, at det er dejligt, men de skynder sig
at tilføje: „Men det må også være meget
stille om vinteren“. Jeg tror folk forestiller sig, at det er lidt tomt i forhold til
byen, fordi der ikke er de samme tilbud.
Personligt har jeg aldrig været så udadvendt og kulturel, som efter jeg flyttede

Om sommeren kan man næsten
ikke få øje på hinanden blandt
de tusindvis af turister, og
om vinteren holder vi gang
i fællesskabet med en masse
forskellige aktiviteter. Så bakker
man op, så godt man kan.
(Jakob Grell, Anholt)

herover. Jeg er med i mange flere fællesskaber end tidligere.
For nylig fandt hun døtrenes liste,
og hun kunne godt se, at Anholt havde
opfyldt drømmene. For hele familien.
– Nu ser jeg mine børn meget mere.
Selvfølgelig fordi vi arbejder på skolen,
men alle børn herovre oplever, at deres
forældre er tæt på, og de møder dem i
løbet af dagen. Der er en helt anden nærhed i forhold til at bo inde i byen. Jeg kan
også mærke en forskel på os voksne. I dag
kan jeg se, at jeg blev meget mere påvirket af støjen og alt det, der foregik inde
i byen, end jeg selv troede. Jeg var mere
fraværende. Det lyder som en kæmpe
kliche, at tempoet er et andet på en ø,
men det er jo, fordi det er sandt, siger

Kristine, der har oplevet, at valget om at
flytte til Anholt har udløst både for- og
beundring.
– Der er mange, som har sagt til mig:
Hold da op, hvor er I modige. Tænk
at flytte helt derud. For mig er det lige
omvendt. Der er tværtimod en kæmpe
tryghed i at bo et sted, hvor man kender
alle. Det var ikke mod, men et ønske om
at passe på os selv og vores familie, der
fik os til at flytte til Anholt.
Af Lene Halmø Terkelsen,
journalist

✳

Jeg kan huske, at
borgerforeningens formand en
af de første dage sagde til mig:
„Det er vigtigt, du siger ja til alt“.
(Susann Mogensen, Anholt)

Kristine og Jakob med døtrene
Hannah på 14 og Naja på 8
år foran familiens hønsehus.
Kristine er lærer på Anholt Skole,
hvor Jakob er pædagog. Familien
har boet på Anholt i tre år
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Fitness på Venø
I februar kunne Venø Gymnastik- og Idrætsforening tage sit eget fitnesscenter i brug.
Det skete i den nyåbnede „Hal 3“ på Venø Efterskole, som er omtalt i Ø-postens december udgave. Igennem den tiårsperiode, som skulle gå til at få tilladelser til opførelsen
af hallen, har foreningen sparet op til indretningen af lokalet i hallen, som nu er blevet
virkelighed.
På åbningsdagen kunne formanden for foreningen, Dorte Sauer med glæde notere,
at allerede 30 medlemmer havde smugtrænet i det nyindrettede og veludrustede
rum. Finansieringen af udstyret er sket med støtte fra Jysk Energi og Nordea-fonden.
Fitnesscentret er åbent døgnet rundt. Det „opereres“ af foreningen i et tæt samarbejde
med Venø Efterskole, hvis elever allerede flittigt bruger centret i undervisningen og fritiden.
Venøboernes gennemsnitlige kondi- og BMI-tal forventes væsentligt forbedret gennem brugen af de nye muligheder.
Jan Bendix, Venø.

Egholmbeboere kæmper for fugleområde
Da Miljøstyrelsen sidste år igangsatte en tilpasning af de danske
NATURA 2000-områder, indsendte
flere beboere på Egholm samt en
række foreninger høringssvar, hvori
man anmodede om, at grænsen for
det eksisterende fuglebeskyttelsesområde blev udvidet til at omfatte
hele Egholm samt en stor del af
Limfjorden omkring øen. I forvejen
er cirka en tredjedel af øen udpeget.
Et betydeligt antal af lysbugede
knortegæs, der er en regelmæssigt
tilbagevendende trækfugleart, har gennem mindst 15 år haft øen Egholm i
Limfjorden ved Aalborg som et af sine
mest betydningsfulde vinteropholdssteder. Sammen med høringssvarene blev
der indsendt dokumentation for, at den
lysbugede knortegås igennem mange år
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har anvendt et stort og u-udpeget område
ved øen. Dette fremgår af materiale fra
Aalborg Kommune, artikler fra førende
ornitologer, samt indberetninger til
DOF-basen – og de mange høringssvar.
Desværre afviste Miljøstyrelsen at udvide
fuglebeskyttelsesområdet.
Beboernes opfattelse er, at området
skal udvides, idet det i lovteksten
fremgår, at fuglebeskyttelsesområder
skal udpeges dynamisk i forhold til de
områder, hvor fuglene vælger at befinde
sig. De tilbagevendende trækfuglearters
fourageringsområder er nemlig omfattet
af fuglebeskyttelsesdirektivet, og
netop denne gås anses som Danmarks
ansvarsart nr. 1.
Foreløbig undersøges mulighederne,
og om foreningen kan fremskaffe tilstrækkelig økonomi til at gå videre med
problemstillingen. Egholm Samråd og

Egholms Venner tømmer deres konti
for at få råd til det indledende arbejde,
men får nok også behov for at gå ud og
bede om penge fra fonde og enkeltpersoner for at opnå økonomi til det videre
arbejde.
– Det er en rigtig vanskelig situation
for en forening som vores, men vi føler
os nødsaget til at beskytte den lysbugede
knortegås’ fourageringsområder, udtaler
Henrik Mørch fra Egholms Venner.
– Den kan jo ikke selv gøre sine rettigheder gældende.
Af Ove Axelsen og
Henrik Mørch, Egholm
✳

Afløserfærge på vej

Odense Maritime Technology har designet færgen – nu skal den bare bygges

Statsgarantien er på plads,
tegningerne af den nye færge er klar,
og i øjeblikket forhandles aftaler
med kommuner. Målet er, at den
afløserfærge, der skal sikre fast
færgedrift til øerne året rundt, bliver
sejlklar til 2020.
Den har været omtalt og efterspurgt,
men længe har afløserfærgen blot været
på idéplan. Nu rykker projektet med en
færge, der kan sættes ind på flere ruter,
dog tættere på en realisering. Det sker,
efter regeringen i efteråret besluttede at
afsætte 15 millioner kroner til en garanti,
der skal dække et eventuelt driftsunderskud i forbindelse med færgen. I finanslovsaftalen omtales afløserfærgen som
„standardfærgen“. Forklaringen på de to
navne følger.
Det er Færgesekretariatet, der har født
ideen til færgen, og her oplever sekretariatsleder Jan Fritz Hansen pæn interesse
fra kommunerne for ideen.
Fremtidens rollemodel
Færgen har to hovedformål: Først og
fremmest skal den kunne afløse, når de
faste færger er i dok. Nogle kommuner
kunne muligvis også være interesseret i at
benytte den som ekstrafærge i højsæsonen. Derudover er den tænkt som et bud
på en „standardfærge“, som kommunerne
kan skele til, når der fremover skal bygges
nye færger. Færgen består nemlig af en
række standardelementer, som vil gøre
det billigere og nemmere for kommunerne at anskaffe nye færger.
Men tanken er ikke, at alle færger
nødvendigvis skal være ens i fremtiden,
pointerer Jan Fritz Hansen.
– Vi er godt klar over, at der er forskellige behov og forhold. Nogle vil gerne

have plads til flere biler. Andre mere
udsigtsplads, men delelementer er de
samme, forklarer han.
Standardfærgen vil også have den
fordel, at det er nemmere for besætninger
at sejle andre færger i kommunen.
Miljøvenlig løsning
Der bliver tale om en hybridfærge, som
sejler på el ind og ud af havnen og på
diesel eller eventuelt biodiesel resten af
overfarten. Det er nemlig ikke muligt
at satse på en 100 procent batteridrevet
færge, da det vil kræve ladestationer på
øerne, hvilket er for dyrt at etablere til en
færge, som benyttes en-to uger om året,
forklarer Jan Fritz Hansen.
Men tanken er, at de miljøvenlige løsninger videreudvikles i fremtiden.
– Den er forberedt til at være 100 procent batteridrevet, så når kommunerne
skal udskifte færge, kan de vælge at etablere ladestationer.
Med undtagelse af et par detaljer er
færgen færdigdesignet. Når færgen er
bygget, lejer Færgesekretariatet den af
Odense Maritime Technology for at leje

den videre ud. Svendborg Havn har budt
ind på at blive hjemhavn, men dette er
dog ikke endeligt besluttet. Ambitionen
er, at alle aftaler med værft og kommuner
er på plads i foråret 2019, fortæller Jan
Fritz Hansen.
– Vi nærmer os målstregen, men vi er
ikke i mål endnu, understreger han.
Det kræver nemlig, at kommunerne laver
forhåndsaftaler om at leje færgen nok
dage til, at investorerne vurderer, at deres
penge kommer igen. Desuden håber Jan
Fritz Hansen, at Søfartsstyrelsens krav,
til f.eks. bemanding, kan tilrettelægges
så fleksibelt, at de tager højde for, at
færgen skal sejle mange forskellige steder,
så kravene heller ikke viser sig som en
hindring.
– Ambitionen er, at vi er sejlklar
måske allerede i slutningen af 2020. Men
med sådan et pionerprojekt, som det her,
vil det altid være to skridt frem og et tilbage, så jeg giver ingen garantier endnu,
siger han.
Af Lene Halmø Terkelsen,
journalist

Faktaboks
• Den nye afløserfærge har kapacitet til 118 passagerer og 19 biler
• Ved en tomandsbesætning må den sejle med 98 passagerer
• Den kan sejle til de fleste småøer udenfor Limfjorden (hvor man i forvejen har
andre muligheder for afløsning)
• Færgen bliver lejet ud med en fast navigatør, der skal sejle den sammen med
en eller flere lokale besætningsmedlemmer
• Det er Odense Maritime Technology (det tidligere Lindø-værft), der står bag
designet af den nye afløserfærge
• Der er dialog med skibsværfter i Hvide Sande og Søby på Ærø
• Færgen bliver finansieret af leverandørerne og muligvis pensionsselskaber
• Målet er, at lejen bliver under 35.000 kroner per dag.
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Bosætningskonsulentens klumme

Hvordan markedsfører vi
bedst småøerne?
I sidste nummer af Ø-posten lovede
jeg at holde jer opdateret på projektet
„Nye naboer – mere ø-liv“, som LAG
Småøerne og Sammenslutningen
af Danske Småøer gennemfører i
et partnerskab med bl.a. Anholt,
Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø
og Aarø.
Projektet er ikke længere i den
indledende fase, men har taget næste
skridt til det, der er rigtig sjovt –
nemlig at gennemføre helt konkrete
initiativer! Jeg vil derfor fortælle lidt
om både tilflytterportrætter, digitale
tilflytter- og fraflytterundersøgelser,
ø-konsulenter og selvfølgelig lidt om
projektets næste workshop. Alt sammen initiativer, der i et eller andet
omfang handler om formidling og
markedsføring af småøerne.
Kommunikation og markedsføring –
jamen, kan det da overhovedet svare sig
at bruge energi på at gøre sig attraktive
for omverdenen? Skulle vi ikke hellere
bruge krudtet på at få nogle lejeboliger og
en bedre færgedrift til øerne?
Boliger og utilstrækkelige sejlplaner
er uden tvivl de fleste småøers akilleshæl,
men samtidig langt fra kategorien „lavthængende frugter“. I „Nye naboer – mere
øliv“ har vi da indtil nu også haft fokus
på boligudfordringer og mulige løsninger.
Det vil vi fortsætte med, men det er også
nødvendigt at vi/I får sat ord, billeder og
virkelige mennesker på det skønne ø-liv,
som er jeres dagligdag, men som mange
andre kun drømmer om.
Mon ikke de fleste af jer kender nogen
på jeres ø, der blev så forelsket i ø-livet, at
de valgte at flytte til, på trods af at boligdrømmene ikke helt kunne indfries?
Tilflytterportrætter
Hvordan markedsfører vi bedst småøerne? Det gør vi bl.a. gennem troværdige fortællinger fra småøerne – fortalt
af øboerne selv. I har sikkert allerede
læst nogle af tilflytterportrætterne her
i Ø-posten, og flere er på vej. Heldigvis
behøver I ikke at vente på, at der kommer
en journalist forbi. I kan sagtens selv skrive historierne! Jeg blev selv meget inspireret af de super gode „pendlerhistorier“,
som Strynø har lagt ud på deres hjemmeside. Læs historierne på www.strynoe.dk
under punktet „At bo på Strynø“. Husk,
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Bosætningskonsulent Anja Bech Knuden

at de fleste mennesker gerne vil fortælle
deres historie – hvis bare de bliver spurgt.
Til- og fraflytterundersøgelser
Hvorfor valgte du lige netop den ø, du
bor på? Hvilke overvejelser gjorde du dig,
inden du flyttede til eller fra øen? Hvordan
har du oplevet flytningen og dagliglivet
på øen? Hvad skulle der til, for at du blev
boende?
Det er blot nogle af de spørgsmål, som
indgår i de digitale til- og fraflytterundersøgelser, som vi i øjeblikket tester på
Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø,
Strynø og Aarø. Inden længe vil vi også
sende dem ud til jer på de øvrige 20 småøer.
„Jamen, vi ved da godt, hvad der får
mennesker til at flytte til (eller fra) vores
ø“, vil nogle af jer sikkert sige.
Ja, måske, men for at kunne lave
en målrettet indsats for at tiltrække og
fastholde flere beboere på de danske småøer, har vi brug for mere præcis viden.
Forhåbentlig giver resultaterne også jer
ny viden, som I kan bruge direkte i jeres
eget bosætningsarbejde.
Vi udsender snarest meget mere information om undersøgelserne via mail til
beboerforeningerne/ø-kontakterne, og
jeg håber, at rigtig mange af jer vil hjælpe
med at få undersøgelserne spredt til jeres
til- og fraflyttere.
Ø-konsulenter
Som en del af projektet „Nye naboer
– mere øliv“ er vi ved at undersøge
mulighederne for, at 1-2 kommuner med

tilhørende øer vil etablere en ø-konsulentfunktion, der kan styrke bosætningen
på øerne.
Idéen med en ø-konsulent er ikke ny,
men trækker på megen god viden og
flotte resultater fra bl.a. Orø, Fur, Ærø og
Bornholm.
Jeg har i løbet af vinteren snakket med
mange mennesker fra de nævnte øer for
at kunne lave et oplæg til, hvordan en
ø-konsulentfunktion kan skrues sammen.
Det oplæg sender vi ud til alle 27 øer
for at høre jeres umiddelbare mening:
Kan I se jeres egen ø og kommune i
den løsning? Jeres beboerforening/
bosætningsgruppe/ø-repræsentant vil
høre nærmere på mail inden længe. Jeg
håber, at I vil gribe bolden og få gang i en
snak om oplægget. I finder oplægget på:
www.danske-smaaoer.dk/nyheder/4759/
(ligger under Ø-konsulenter)
Næste workshop i „Nye naboer – mere
øliv“
Den 8.-9. marts 2019 drager repræsentanter fra bosætningsgrupperne på Anholt,
Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø og
Aarø igen afsted til workshop. Denne
gang bliver det på Kolding vandrerhjem.
Temaet for workshoppen bliver kommunikation og markedsføring – helt virkelighedsnært og uden en masse smarte ord!
Det er kommunikationsbureauet Publico,
som kommer og fyrer op under bosætningsarbejdet med tips og værktøjer til,
hvordan småøerne kan styrke kommunikationen udadtil.
I skrivende stund arbejder jeg på en
løsning, så vi kan få det optaget på video
og efterfølgende delt med alle 27 øer via
Ø-sammenslutningens hjemmeside.
Foråret er på vej, og jeg starter snart ud
med besøg på flere af småøerne. Det
glæder jeg mig helt vildt til, og jeg skal
nok fortælle mere om besøgene i næste
nummer af Ø-posten.
Nyd nu forårssolen, og husk at fortælle omverdenen om alle de skønne
hverdagsoplevelser fra jeres ø – det er
det, drømmen om ø-livet består af!
Anja
anja@danske-smaaoer.dk
tlf. 31 51 62 51

Succes med genbrug på Orø

Det Lille Orø-værksted, en lille familievirksomhed, som laver fuglehuse af genbrugstræ, har også lejet sig ind og indrettet værksted i Genskabet

Et tidligere minimarked på Orø i
Isefjorden er blevet til Genskabet,
et frivilligt drevet fælleshus med
værksteder og genbrugsbutik.
Formålet er at mindske øens
affaldsmængde og bevare dens
ressourcer.
Stadig flere kommer hver lørdag for at
gøre et godt køb eller for at aflevere en
pose effekter, som ellers skulle have været
smidt ud. Aflevering og salg finder også
sted i en skibscontainer ved genbrugspladsen. På det første åbningsår er det

blevet til ca. 45.000 kr. i omsætning.
Indtægten går til husleje og aktiviteter,
som har med miljøoplysning og gørdet-selv-færdigheder at gøre. I efteråret
blev der råd til at opsætte et luft-til-luftvarmeanlæg, som har gjort det muligt at
holde åbent vinteren over.
Genskabets værksteder giver mulighed
for at arbejde med træ, el, tekstil, papir
og cykel/mekanik. En aften om ugen er
der fokus på kreativt genbrug i upcyclingklubben „Brugt til Nyt“, og en formiddag
om ugen er der reparationscafé. Der er
endda en deleordning på vej, så øboerne

ikke behøver købe stiksave og vinkelslibere.
Der holdes foredrag, workshops
og kurser med jævne mellemrum, fx
om bæredygtig maling, insekthoteller,
papmaché eller solvarme.
Se mere på hjemmesiden
www.mejeriet.oroe.dk/genskabet
Af Siri Reiter, Orø

Ny redaktionsmedarbejder – send et tip!
På Ø-posten ønsker vi at dele viden og inspiration på
tværs af øerne, og fra 1. januar har vi ansat Lene Halmø
Terkelsen som redaktionsmedarbejder på bladet.
Lene er journalist og skal indsamle og skrive historier til
Ø-posten. Send hende et tip om en historie fra jeres ø eller
dit artikelbidrag på journalist@leneterkelsen.dk

Deadlines i 2019
• Juni-nummer: Deadline 15. maj
• September-nummer: Deadline 15. august
• December-nummer: Deadline 15. november
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Før valget: Hvad vil politikerne?
Ø-posten har spurgt medlemmerne af Udvalget
for Småøer, hvad de ser som deres vigtigste
mærkesag de kommende fire år

Peter Juel-Jensen (V)
– Transporten til og fra øerne er det allervigtigste. Vi kan se, at tilskud til passagerer og godstransport har givet øerne et løft i forhold til bosætning og erhverv,
og det er vigtigt, at vi fortsat styrker det spor. Derudover vil jeg gerne gøre det
nemmere for de mange igangsættere, der er på øerne, at skabe udvikling. Som
det er i dag, kan de løbe panden mod en mur, fordi ministerierne er præget af
silotænkning. Der er brug for, at vi tænker på tværs.

Lennart Damsbo Christensen (S)
– Vi skal have gennemført landevejsprincippet fuldt og helt. Derudover skal
mulighederne for at finansiere huskøb gøres bedre. Kreditinstitutter og banker
siger, at de er villige til at finansiere huskøb, men de gør det ikke på småøer i
udkantsområder, og det skal vi have ændret.

Mette Hjermind Dencker (DF)
– Vi skal have afsat midler til en pulje, som småøerne kan søge til unge mennesker, der skal til fastlandet og tage en uddannelse. Der er et gab – typisk fra
efterskolealderen, til de fylder 18 år – hvor det lige nu er op til forældrenes
pengepung og kommunernes velvilje, om de får en uddannelse. Derudover skal
vi have lukket den trafikale ligestilling, så den gælder hele året, og vi får ændret
beregningsmodellen, så det ikke koster mere at sejle til en ø.

Henning Hyllested (EL)
– Min mærkesag er at komme hele vejen igennem med landevejsprincippet, så vi
får ophævet de sidste begrænsninger. Det er suverænt det allervigtigste. Det vil
have en positiv effekt på bosætning, og vi har allerede set, at sænkelse af færgepriser også fører til f.eks. flere turister.
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Roger Matthisen (Å)
– Alternativet ønsker landevejsprincippet fuldt ud implementeret. Derudover
foreslår vi at oprette eksperimentalzoner i alle kommuner, hvor man kan opnå
dispensation fra gældende regler. F.eks. for lokal fødevareproduktion og inden
for afbureaukratisering, turisme eller lokal handel. Alternativet ønsker også at
afprøve flexborgerskat, hvor kommuner deler skatteindtægterne, når personer
har bopæl i mere end en kommune, så det ikke – som i dag – typisk er de store
bykommuner, der får fortjenesten.

Andreas Steenberg (RV)
– For Radikale Venstre er det en mærkesag at decentralisere uddannelserne, og
det er ekstremt vigtigt for småøerne, at der er ungdoms- og videregående uddannelser i den kommune, man er en del af, hvis man vil tiltrække f.eks. børnefamilier. Derudover vil jeg gerne tilvejebringe finansiering af færger. En del steder er
der udfordringer med at få nye færger, og jeg kunne f.eks. godt tænke mig, at vi
fik nogle, der var mere klimavenlige.

Laura Lindahl (LA)*
– Vi skal sørge for, at færgetransport blive ligestillet med vejtransport. Derudover
har vi et ønske om at hæve tilskuddet til frie og private skoler. Hvis man ikke kan
lokke kommunen til at drive skole på øerne, er det vigtigt, at der er de bedste
rammebetingelser for at starte en privat- eller friskole. Gode grundskoler er nemlig en forudsætning, hvis man vil have flere familier til at flytte til øerne.

Karsten Hønge (SF)
– SF vil sikre ordentlige forbindelser til fastlandet – gerne med el-færger, hvor
det giver mening og altid til rimelige penge. Det er også vigtigt, at der er godt
internet, og så skal det være nemmere både at købe og sælge boliger. Derfor foreslår vi et statsligt realkreditselskab, som kan sikre bedre lån i udkantsområderne,
hvor de nuværende kreditselskaber svigter ved at afvise lån og dermed stikke en
kæp i hjulet for den udvikling, der er så hårdt brug for.

*Laura Lindahl (LA) efterfølger partiets nuværende medlem, Villum Christensen,
der ikke genopstiller. Det har ikke været muligt at få svar fra Orla Østerby (KF).
Af Lene Halmø Terkelsen, journalist
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Bestyrelsesarbejde er ikke en kaffeklub…

Søren Møller pegede på betydningen af ledelse i foreninger: At lede er ikke det samme som at bestemme – det er at få fællesskabet til at fungere

LAG Småøerne og
Sammenslutningen af Danske
Småøer holdt i januar et fælles seminar for de to foreningers bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Emnet lagde
op til en nytårsrengøring i måderne
at lave foreningsarbejde på.
Vi havde bedt Søren Møller, tidligere
formand for DGI (Danmarks Idræts- og
Gymnastikforening), der har erfaring fra
en lang række bestyrelser, om at deltage
og give os gode råd og et syn udefra på
vores foreningsdrift. Det var en meget
givtig dag! Her har vi samlet nogle af de
budskaber, som alle ø-foreninger (beboerforeninger m.fl.) efter vores opfattelse
kan have glæde af.
Dagsorden, dagsorden, dagsorden…
I bestyrelserne skal man gøre sig klart, at
der findes flere dagsordener: Øboernes
dagsorden, foreningens dagsorden, politikernes dagsorden – og måske endda
danskernes dagsorden.
For den enkelte bestyrelse er det nødvendigt at definere de vigtigste kerneopgaver – og koncentrere sig om disse opgaver. Der skal ikke være mere end to-tre
kerneopgaver. Det er også en god idé at
se på, hvor meget tid man egentlig bruger
på forskellige opgaver – og man skal helst
bruge mest tid på kerneopgaverne.
I foreningen skal der også være
klarhed om mandatet: Hvad kæmper vi
for – og hvem kæmper vi for? Man kan
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som forening og bestyrelse stille sig selv
spørgsmålet: „Hvad er det vigtigste at
bede samfundet om?“.
Tal højt om rollerne
Søren Møllers pointer centrerer sig om
klarlægning af mandat, definering af roller og om spilleregler for bestyrelsesarbejdet – og det skal vi ind imellem huske at
bruge tid på at diskutere i foreningerne.
Kogt ind til benet lyder hans råd til bestyrelserne:
• Definér rollen – og definér opgaven.
Lav en beskrivelse af bestyrelsesarbejdet, en stillings- og kompetencebeskrivelse om man vil. Beskriv rollen og
opgavens indhold, omfang, forventet
tidsforbrug og ønskede kompetencer
hos bestyrelsesmedlemmet.
• Bild ikke folk ind, at der ikke er noget
arbejde i at være bestyrelsesmedlem.
Udover at det oftest er løgn, så signalerer det, at foreningen er useriøs – og at
posten ikke skal tages alvorligt.
• Hvor mange timer kan man forvente,
at et bestyrelsesmedlem bruger om
ugen på bestyrelsesopgaven?
• Det enkelte bestyrelsesmedlem bør
spørge sig selv: Hvorfor er jeg med,
hvad kan jeg, hvad vil jeg gerne opnå?
Øboerne bør ind imellem diskutere
spørgsmålet: Hvem har ansvaret for, at
der sker udvikling på en ø? Ansvar kan
deles, men hvem har hovedansvaret?

Organisationer kræver ledelse
Organisationer – og også foreninger med
frivillige medlemmer – skal ledes, men
at være leder er ikke det samme som at
bestemme. Det er at få fællesskabet til at
fungere. Det betyder også, at medlemmerne i en bestyrelse skal ville ledelse.
Søren Møller taler om tre lag af ledelse:
• At lede efter noget – definere foreningens mål, altså det vi vil
• At lede flokken – udførelse af det vi vil
• At lede energi – det skal være sjovt og
skabe begejstring
Han peger også på, at man ikke skal være
bange for at stille krav til frivillige. Men
tydelighed i opgaverne er vigtig.
Bak op om foreningerne!
Søren Møllers budskab til os som øer er,
at hvis man som ø ikke er organiseret og
repræsenteret – så sker der ikke noget.
Det vil sige, at det er op til øboerne selv
aktivt at gå ind i både øens egen organisering (beboerforeningerne) og i øernes
fælles organisering (Ø-sammenslutningen
og LAG Småøerne).
Sørens Møllers pointe er: Det er nødvendigt, at øboerne bakker op om deres
foreninger – også selvom man ikke altid
er enig.
Seminaret var inspirerende og gav de
to foreninger noget at arbejde med.
LS

Bestyrelsen indkalder hermed til

ordinær generalforsamling i foreningen LAG Småøerne
Hotel Plaza, Odense lørdag den. 27. april 2019
Forud for generalforsamlingen holder vi traditionen tro et temamøde. I år kan du bl.a. møde småøernes
bosætningskonsulent, Anja Bech Knuden (se mere på www.lag-småøerne.dk)
Arrangementet begynder kl. 10.30 – med kaffe, brød m.m. fra kl. 10.00.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
								1.		Valg af dirigent
								2.		Valg af referent
								3.		Valg af stemmetællere
								4.		Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes 				
										virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
								5.		Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne 					
										år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
								 6.		 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf
								7.		Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
								8.		Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. vedtægternes § 9
								9.		Valg af revisor
								10.		Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding: For medlemmer af foreningen er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding,
senest onsdag den 10. april 2018. Send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring til Aase på tlf. 62 51 39 93.
Med venlig hilsen Søren Noes, formand for LAG Småøerne, formand@lag-smaaoerne.dk

Indkaldelse til Ø-sammenslutningens Generalforsamling 2019
Sammenslutningen af Danske Småøer afholder i 2019 generalforsamling på Sejerø. Repræsentanter fra de 27 småøer indbydes til at
deltage i dagene 24.-25.-26. maj 2019. Selve generalforsamlingen foregår lørdag den 25. maj, og her er alle øboere velkomne.
Værtsøen kan dog maksimalt sørge for indkvartering af to repræsentanter fra hver ø (invitationer til ø-repræsentanterne sendes ud i slutningen
af marts). Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest den 10. maj 2018.
Dagsorden ifl. vedtægterne for Generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer
Sejerø, lørdag d. 25. maj 2019
								1.		Valg af dirigent og referent
								2.		Formandens beretning
								3.		Beretning fra sekretariatet
								4.		Godkendelse af regnskab
								5.		Fastsættelse af medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen.
								6.		Indkomne forslag
								7.		Valg af næstformand. Ove Axelsen modtager genvalg.
								8.		Rokering af bestyrelsesposter:
										 Orø og Mandø træder ud af bestyrelsen. Hjarnø og Hjortø træder ind i bestyrelsen.
								9.		Valg af revisor
								10.		Eventuelt

Enhver beboer eller lodsejer, hjemmehørende på en af medlems-øerne, samt øvrige medlemmer har møderet
og taleret på generalforsamlingen. Der tilkommer hver medlems-ø én stemme.
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De helt store
ø-planer

Beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø er i gang med at udarbejde en fælles helhedsplan sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune. Her ses de ved en temadag om udvikling
af øerne

På Agersø, Omø, Avernakø, Bjørnø,
Lyø, Mandø og andre øer arbejder
beboerne med store ø-planer. Hos
LAG Småøerne ser vi positivt på
denne langsigtede ø-planlægning
Der bliver for tiden lagt store planer på
flere af vores småøer. Det er helhedsplaner, naturplaner, havneplaner, udviklingsplaner, ø-politikker osv. Øboere sætter sig
sammen og tænker tanker om fremtiden:
to år, fem år og tyve år frem. De sætter
sig sammen med kommunen, konsulenter og fonde for at tage beslutninger, der
kan få stor betydning for ø-samfundet på
længere sigt.
På Sydfyn er beboerne på Avernakø,
Bjørnø og Lyø gået sammen og er i gang
14

med at udarbejde en fælles helhedsplan.
Det gør de sammen med FaaborgMidtfyn Kommune, som også har sat sig
for bordenden og sat medarbejdere på
opgaven.
Med penge fra vores LAG-kasse og fra
landdistriktspuljens ø-støtte køber kommunen desuden konsulenter fra COWI til
at løse nogle af opgaverne. Lige nu er der
blevet dannet arbejdsgrupper, som bl.a.
udvikler ideer og forslag om „erhverv“,
„bosætning“ og „transport“.
Planen er, at de første beslutninger
er taget i maj 2019, så byrådspolitikerne
hurtigt kan komme i gang med at se på
prioritering, finansiering m.m.

Nationalpark og naturfond er med i
Mandø-plan
I Esbjerg Kommune er tre ø-arbejdsgrupper i gang med at se på mulighederne
for at udvikle infrastrukturen, erhvervet
og naturen på Mandø. Det sker i et
samarbejde, hvor Mandø Fællesråd,
Nationalpark Vadehavet og Den Danske
Naturfond sidder med ved bordet, når
der lægges planer.
Baggrunden er bl.a., at Den Danske
Naturfond har opkøbt 127 hektar på
Mandø. Fondens mål er at „naturen får
bedre betingelser,“ og dermed „skabe
bedre forhold for ynglende og trækkende
fugle“.
Esbjerg Kommune ønsker desuden
at gøre øen til Dark Sky-område, og
nationalparken bruger flittigt Mandø i

sin markedsføring. Hensigten er at bruge
„ø-naturen“ som trækplaster. Alt i alt vil
dette øge tilstrømningen af turister de
kommende år, og arbejdsgrupperne vil
gerne finde løsninger, der gør turismen
til en fordel og en gevinst for lokalsamfundet og øens erhverv. Planerne handler
om vejanlæg, p-plads, velkomsthus, stier,
skiltning osv.
Planer på Venø og Tunø
På Venø tog beboerforeningen VenøBoen
i 2018 initiativ til projektet „Venø – fortsat i udvikling“. Projektet er finansieret
af Realdania, Struer Kommune og Venøs
foreninger. Formålet er at skitsere en
prioriteret handlingsplan for en række
initiativer, der allerede er arbejdet med i
en årrække.
Et rådgiverhold bestående af Urland
og Johanne Bugge Experience Consult
udarbejdede i 2018 i tæt samarbejde med
en lokal arbejdsgruppe en rapport med
anbefalinger – primært til den fysiske
planlægning på øen.
I marts 2018 nedsatte Odder Byråd et
midlertidigt ø-udvalg, der skulle belyse
udviklingsmulighederne på Tunø. I
udvalget har borgere fra Tunø, Odder
byråd, eksperter, embedsmænd og
erhvervsfolk haft plads. Udvalgets analyser og konklusioner blev i november 2018
samlet i en rapport, „Tunø i fremtiden“.
Rapporten indeholder en række konkrete
anbefalinger om konkrete indsatser, der
kan udvikle Tunø.
Ø-politik for Omø og Agersø
I Slagelse Kommune er Agersø
Beboerforening og Omø Beboer- og
Grundejerforening sammen med det
kommunale Ø-udvalg i færd med at lave
forslag til en ny „Ø-politik“. Det sker
på opfordring fra kommunen og er en
revision af den gældende ø-politik, der er
fra 2009.

I efteråret 2018 afholdt kommunen i
den anledning borgermøder på de to øer
og en fælles vidensmesse på fastlandet.
Omø- og agersøboerne har så hen over
vinteren holdt projektgruppemøder, og
de foreløbige ideer til ø-politikken har
beboerforeningerne allerede præsenteret for kommunens Miljø-, Plan- og
Landdistriktsudvalg. Tanken er, at ø-politikken skal være færdig inden sommer.

Efter min mening skal en ø-plan
forhindre, at vi hopper fra problem
til problem og fra sag til sag og
fra projekt til projekt. Planen
skal skabe en linje, der giver gode
beslutninger, gode løsninger og
gode projekter.
(Morten Priesholm,
projektkoordinator hos LAG
Småøerne)

Mere værdi med gode ø-planer
Hvorfor så alt det planarbejde? Set fra
min stol som LAG-koordinator kan en
god ø-plan være med til at skabe:
1. et stærkt ø-fællesskab med fokus på
initiativ, løsninger og sammenhæng
2. en solid platform for et frugtbart samarbejde med kommunen
3. en række tydelige og troværdige budskaber til samarbejdspartnere, myndigheder, investorer, fonde, ø-gæster
osv.
Efter min mening skal en ø-plan forhindre, at vi hopper fra problem til problem
og fra sag til sag og fra projekt til projekt.

Planen skal skabe en linje, der giver gode
beslutninger, gode løsninger og gode
projekter. Så ja, når det lykkes, så er det
besværet og arbejdsindsatsen værd!
Derfor ser vi hos LAG Småøerne
positivt på dette plan-arbejde. Vi vil
gerne have, at de projekter, vi støtter,
indgår i en sammenhæng og er en del
af en stærk plan, som rækker mange år
frem. Vi tror på, at vi simpelthen får mere
for vores tilskudspenge på den måde.
Selvom vores penge ikke rækker til de
store anlægsprojekter, der ofte kommer
ud af den slags ø-planer (havneanlæg,
veje, stier, velkomsthuse osv.), så kan vi
sommetider hjælpe med et lille beløb. Og
når vi støtter et mindre projekt eller giver
penge til en ø-virksomhed, så indgår
småprojekterne for os at se i „den store
sammenhæng“ på øen – og kan få hjælp
af en mere langsigtet ø-plan.
I nogle tilfælde kan vi også give penge
til arbejdet med at udforme planerne. Vi
har fx givet Faaborg Midtfyn Kommune
262.500 kr. til den sydfynske indsats med
ø-helhedsplanen. Vores LAG-penge er
også brugt til at lave havneplaner på et
par sydfynske øer.
Til sidst vil jeg dog også sige, at jeg
godt ved, at ikke alt kan planlægges og
styres med „planer“ og „politikker“. Vi
hylder også det uventede – og den appelsin, der af og til falder i ø-turbanen!
Flere af de planer, der er omtalt i artiklen, kan findes på
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/
Af Morten Priesholm, projektkoordinator
hos LAG Småøerne

✴

Småøernes jobportal
▶

Forpagter til købmandsbutik på Tunø

▶

Naturfagslærer på Anholt Skole

▶

Forpagter til Endelave Lægeurtehaves café

Disse og andre job på småøerne kan du lige nu finde på
Sammenslutningen af Danske Småøers jobportal. Interesseret?
Så kig ind på: www.danske-smaaoer.dk/bliv-oebo/jobportal
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Ø-passet styrkes i 2019

Der er kommet flere partnere og midler bag Ø-passet, som i det kommende år skal markedsføre øerne endnu mere.
Sammenslutningen af Danske Småøer
skabte i 2016 Ø-passet, der skulle skaffe
flere turister og øge kendskabet til øerne.
Fra første dag var passet en succes.
I februar sidste år overtog Landdistrikternes Fællesråd opgaven med at
føre konceptet videre, og nu kommer der
endnu flere kræfter og styrket økonomi
bag passet, efter at man i september
2018 etablerede Partnerskab for Dansk
Ø-turisme med en række centrale samarbejdspartnere.
Partnerskabet skal være med til at
styrke turisme, vækst og udvikling på
øerne og vil bl.a. stå for at promovere
Ø-passet.
Samtidig gav Nordea-fonden 1
million kroner til at forbedre formidlingen af ø-aktiviteter via Ø-passet, og
Erhvervsministeriets landdistriktspulje
bidrog med 500.000 kroner.
• Ø-passet skal ligesom hidtil markedsføres på bl.a. færger og feriemesser, men som en del af den nye
strategi sker der en række konkrete tiltag, fortæller Noa Jankovic fra
Landdistrikternes Fællesråd:
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• www.oepas.dk opdateres. Den centrale hjemmeside for Ø-passet får
flere informationer om de enkelte øer,
og derudover bliver Danmarkskortet
interaktivt, så brugerne kan klikke ind
på enkelte destinationer.
• Videoer fra udvalgte øer. Der bliver
produceret videofilm fra Anholt, Fejø,
Fur, Mandø, Orø og Årø. Øerne er
udvalgt på grund af deres turistpotentiale og ressourcer til udvikling.
Videoerne vil indgå i markedsføringskampagner.
• Nye fotos i Ø-passet. Det eksisterende
billedmateriale i passet bliver udskiftet
med nye fotos.
• Ambassadøroplæg. Tine Tolstrup
og Sarah Steinitz, der sidste år rejste
rundt på 37 danske øer som en del af
projektet „Ødysséen“, holder foredrag
om øerne i de større danske byer.

• Online markedsføringskampagner.
Øerne bliver markedsført som en del
af bl.a. Visit Denmarks kampagner, og
der bliver kørt særskilte ø-fremstød på
bl.a. Facebook.
Derudover vil turister blive tilbudt at
abonnere på et elektronisk nyhedsbrev,
når de bestiller passet online. Gennem
nyhedsbrevet vil øerne og de lokale
erhvervsdrivende kunne markedsføre fx
events og produkter.
Samtidig skal gæsterne indtaste oplysninger om f.eks. deres motivation for
rejsen, når de bestiller passet. Disse data
er nyttig viden i fremtidig markedsføring,
som i højere grad kan målrettes.
De nye initiativer bliver sat i gang i det
tidlige forår.
Af Lene Halmø Terkelsen, journalist

Partnerskab for Dansk Ø-turisme
Er et nystiftet samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd,
Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Rederier, Færgesekretariatet, De
Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk
Erhverv.

Hvordan får vi flere (nye) turister til øen?
Selvstændig konsulent Johanne Bugge rådgiver og holder oplæg om turismeudvikling for en række småøer. Få hendes
bedste råd til at få endnu flere til at stige ombord på færgen.

◆

◆

◆

◆

Afklar: Vil I reelt have flere turister?
Der skal være en vilje og et ønske på
øen om at få flere turister og tjene
mere på dem, hvis man skal gå helhjertet ind i arbejdet. Alle er værter
på en ø, og det er vigtigt at trække
i samme retning. Naturligvis i samarbejde med kommunens turist- og
erhvervsindsats.

mange digitale og tekniske kompetencer at slå igennem. Har man ikke
de kompetencer på øen, må man søge
hjælp hos en professionel eller hos
områdets turismeorganisation.

Vær strategisk
Ofte ser jeg, at der er mange ildsjæle
på øerne, men alt for lidt strategisk
koordinering. Det gælder om at
samle sig på tværs af foreninger og
turisterhverv i en formaliseret organisation og finde ud af: Hvad vil vi
opnå, hvordan kan vi nå derhen og for
hvilke ressourcer? Start med at lave en
SWOT-analyse, der kortlægger styrker,
svagheder, muligheder og trusler for
turismen på jeres ø.
Kend jeres målgruppe
Hvilke gæster er det, vi ønsker til vores
ø? Når I kender jeres målgruppe, kan
I meget nemmere målrette markedsføring og aktiviteter til netop dem.
Hvis man f.eks. ikke gider at ende som
Lalandia, skal man ikke tilbyde produkter, som den målgruppe går efter.
Husk at være i dialog med den lokale
turistorganisation. De har viden om
ferievaner og gæster, som I kan bruge,
når I tilrettelægger events og fremstød.
Find jeres DNA
Forfin, fremelsk og fremhæv øens
særlige identitet. Turister er især
interesserede i øernes unikke kulturarv- og historie, og de historier skal
man styrke og profilere. Måske er man
blevet en smule „hjemmeblind“, men
en fælles snak eller en tur på det lokale

Johanne Bugge

arkiv, kan være med til at genopdage
traditioner. Er der f.eks. særlige fødevarer eller brugskunst, der fortjener at
blive fremhævet?

◆

Skærp markedsføringen
Mange øer har en hjemmeside, der
både favner fastboende, mulige tilflyttere og turister, og det bliver for
mudret. Tekster og billeder kan ofte
være langt skarpere og mere sælgende.
Overvej f.eks. at lægge færgens bookingplatform sammen med en turisthjemmeside for øen, så der kun er én
digital indgang, hvor det er nemt at
booke rejse, overnatningssted og f.eks.
leje af grej. Samtidig skal man huske
på, at den digitale rejse, fra turisten
googler „ø“, til personen rent faktisk
opdager netop jeres ø, ofte er lang. Der
er hård konkurrence, og det kræver

◆

Husk faciliteter
Hvis man vil have nye og flere turister,
er man nødt til at have et større udbud
af ikke bare oplevelser, men også faciliteter. Skal I f.eks. have havkajakker,
en udendørs sauna eller fiskegrej? For
at finde det rette tilbud må I finde ud
af: Hvilke turister I vil satse på, så I
ved, hvad de efterspørger. Derefter må
I afklare: Hvem går i dialog med kommunen, fundraiser penge og markedsfører de nye tilbud? Husk også at øge
overnatningskapaciteten i højsæsonen.
Måske er der tomme bygninger, som
kan inddrages til formålet?

◆

Gør færgeturen til en del af
oplevelsen
For turister starter ferien, når de går
ombord på færgen, og det er et godt
sted at inspirere dem til at gå på opdagelse på øen. Enten med billeder eller
med et hurtigt overblik over dagens
aktiviteter. Færgepersonalet er også
afgørende i den sammenhæng, for der
er stor forskel på, om man som gæst
får et smil eller et grynt.

◆

Udvid sæsonen
April, maj, august, september og
oktober kan være gode turistmåneder,
hvis I sørger for, at der er noget, der
er værd at besøge på øen. Har I events
målrettet turister, og er der i det hele
taget åbent rundt omkring?
Interview: Lene Halmø Terkelsen,
journalist

Nordisk ungdomslejr for øboere
På en vinterdækket ø, Nagu, i den finske
skærgård januar mødtes den danske,
finske og svenske ø-organisation til et
indledende møde om mulighederne for
at arrangere nordiske ø-lejre for unge
øboere. Det blev besluttet, at finnerne
som primus motor søger Nordisk Råds

Nordplus-pulje 1. februar om midler.
Fokus for puljen er at sikre unges kendskab til de andre skandinaviske sprog.
Der søges midler til et ledermøde og
efterfølgende ø-lejre i de tre lande. Hvis
midlerne bevilges, bliver der brug for to
voksne øboere, der kunne have interesse

i at deltage i at arrangere ungdomslejre.
Ungdomslejrene vil blive tilbudt til ca. 8
unge øboere mellem 12-15 fra hver af de
tre lande.
Vi bringer mere om ungdomslejrene,
hvis der bevilges midler.
LS
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Askø telefoncentral fungerede fra 1908-1972. Nu har Michael Cornelius indrettet bibliotek i bygningens ene entré

Askø og Lilleø – nu med centralbibliotek
Beboere og turister kan fremover
låne bøger i Askø og Lilleøs gamle
telefoncentral, hvor venlige donorer
har foræret rækkevis af skøn- og
faglitteratur.
Gode ideer dukker ofte op ved et tilfælde.
Da Michael Cornelius og hans hustru
sidste sommer købte Askøs gamle telefoncentral, spekulerede de over, hvad de
skulle bruges husets to – næsten identiske
– entreer, der lå dør om dør, til.
I forvejen driver Michael sommerpensionat i det gamle mejeri på øen, og
med nye lokaler opstod nye muligheder.
Hvorfor ikke skabe et bibliotek?
– Vi vil gerne lave noget, som ikke
bare er godt for vores kunder, men også
for resten af øen, fortæller Michael,
der efterlyste bøger til sin nye ide via
Facebook.
Snart efter vandrede efterlysningen fra
mund til mund, og både fra øboer og de
mange på fastlandet, som ville øen det
godt, strømmede kasserne ind.
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Åbent hele døgnet
De seks kvadratmeter bibliotek rummer
nu 18 reoler fyldt med mellem 1.5002.000 titler. Faglitteratur, skønlitteratur,
børnebøger, spil og bøger på engelsk.
– Vi vil gerne have et højt kvalitetsniveau og har forsøgt at manøvrere os
uden om f.eks. gamle bogklubbøger, som
ofte er af ringe kvalitet, eller som de fleste
alligevel har læst, forklarer Michael.
Alle bøger er forsynet med et „Tilhører
Askø Centralbibliotek“-stempel, og tanken er, at folk kan blive ved med at give
bøger, så der løbende kommer udskiftning. Biblioteket bliver døgnåbent, og
folk kan komme og gå, som de har lyst til.
Eneste regel er, at lånte bøger skal afleveres tilbage.
Det er tre år siden, Michael åbnede
„Askø Mejeri – sommerpensionat for
livsnydere“ på øen, der huser 44 fastboende og brugerne af de 250 fritidshuse,
som ligger på Askø.
– Udover kirken og to gallerier er der
ikke så meget kulturliv her, og det vil vi

godt tilføje noget nyt. Hvis vi skal have
flere til at flytte herover, skal vi vise, at
her sker noget, og vi håber, at mange
kommer til at bruge biblioteket, fortæller
Michael.
Den 20. april åbner biblioteket ved en
festlig sammenkomst.
Af Lene Halmø Terkelsen, journalist

Nyhedsbrev
Se flere ø-nyheder og tilmeld dig nyhedsbrevet fra
Sammenslutningen af Danske
Småøer på
www.danske-smaaoer.dk

Modtagere af Ø-støtte
Landdistriktspuljen støtter initiativer
og projekter, som kan skabe udvikling
og arbejdspladser på småøerne. Det
overordnede formål med puljens støtte
til projekter på småøerne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Projekterne

kan opnå støtte i form af tilskud eller lån
og skal iværksættes på en eller flere af de
27 småøer.
Puljen administreres af Erhvervsstyrelsen, og næste ansøgningsrunde
forventes åbnet i slutningen af juni 2019.

Har I et godt initiativ, der fortjener
støtte? Læs mere om ansøgningsprocedure mm. på www.livogland.dk under
punktet „Søg støtte“.

Støttemodtagere i 2. runde 2018
Projekttitel
Naturformidling Strynø + Øhavet
Stenbideren
Cykelturisme på Fur

Ansøger

Ø

Tilskud/lån

Øhavets Smakke- og Naturcenter S/I

Strynø

66.000

Femø Beboerforening

Femø

750.000

Fursund Turistinformation

Fur

69.650

Avernakø Købmandsbutik
- renovering af gulv, el og inventar

Avernakø/Korshavn Butiksforening

Avernakø

109.504

Traktorbus

Omø Beboer- & Grundejerforening

Omø

357.875

ChantBou Cookies ApS

Strynø

500.000 (lån)

Visit Vestsjælland A/S

Agersø, Sejerø,
Nekselø, Omø

375.000

Øernes Højskole Sejerø

Sejerø / tværgående

316.000

Vedligeholdelse

Kvik Spar OMØ BRUGSFORENING

Omø

71.000

Liv på de små øer gennem flere
huse til udlejning til turister

Feriehusudlejernes Brancheforening

Askø, Fejø,
Femø

201.930

Coding Pirates Strynø

Strynø

100.000

Marlu Holding ApS

Fur

250.000 (lån)

Landdistrikternes Fællesråd

tværgående

500.000

Ny produktion af danske småkager på Strynø
Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt
Øernes Højskole Sejerø – nye rammer for udvikling afbæredygtighed og ø-entreprenørskab

Coding Pirates Strynø
På Herrens Mark - Udvidelse af Turismevirksomhed på Fur
Ø-passet som platform for
formidling af ø-aktiviteter
I alt

3.666.959

Har I brug for kystsikring?
Med finanslovsaftalen afsættes en pulje,
hvorfra kommuner og digelag kan søge
om finansiering til kystbeskyttelses- og
digeprojekter. Der er afsat 40 mio. kr.
årligt i perioden 2020-2021.
Midlerne er målrettet til fælleskommunale projekter i områder, hvor risikoen
for erosion er størst ifølge Kystanalysen
fra 2016.
Ifølge Kystdirektoratet er en forudsætning for at få del i støttekronerne, at
projektet er godkendt. Selv om der først
åbnes for ansøgninger i 2020, skal man
som ø eller digelag allerede nu kontakte
sin kommune for at få sat gang i et projekt, da det ofte kan tage lang tid at få
udarbejdet og godkendt et projekt.
DW

19

Unge bud på øernes fremtid

Unge studerende ombord på skonnerten Aron med kurs mod de sydfynske øer

Kan man få flere turister med
færre færgeafgange? Hvordan kan
småøerne styrke deres politiske
gennemslagskraft? Og kan øernes
gamle løsninger bruges i fremtidens
klimaudfordringer? Et hold internationale arkitektstuderende tog på
ekspedition i Det Sydfynske Øhav for
at finde inspiration og nye løsninger
på øernes udfordringer.
De har været i Bangladesh, Georgien og
Japan, men i år valgte Kunstakademiets
Arkitektskole at lade de internationale
studerende fra kandidatprogrammet
„Politisk arkitektur – kritisk bæredygtighed“ sejle på ekspedition rundt i Det
Sydfynske Øhav.
Målet var at opsøge andre måder at
leve på. Ombord på skonnerten Aron og
coasteren Samka blev de 35 unge fra 16
forskellige nationaliteter fragtet fra ø til ø.
Når de gik i land, var opgaven at opsøge
de lokale og lære øen nærmere at kende
for at udvikle forskellige arkitekturprojekter til øerne. Solen skinnede, livet blev
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levet, og faktisk havde flere af de studerende i første omgang svært ved at få øje
på nogle udfordringer.
– Al dejligheden stod nærmest i vejen
for opgaven, og jeg kan huske, at en af de
studerende udbrød „What’s the problem
here?“ efter et ø-besøg, fortæller lektor
Niels Grønbæk, der var en af initiativtagerne til ekspeditionen.
De studerende udpegede dog ejerforhold – at husene bliver købt, uden at
nogen flytter ind i dem – og strandbe-

Især når det gjaldt 300 meters
reglen, kunne de godt tænke
sig lidt større musikalitet i
lovgivningshåndhævelsen.
(Lektor Niels Grønbæk,
Kunstakademiets Arkitektskole)

skyttelseslinjen som nogle af de største
barrierer for øernes udvikling.
– Især når det gjaldt 300 meters reglen, kunne de godt tænke sig lidt større
musikalitet i lovgivningshåndhævelsen,
som Niels Grønbæk siger.
Kedsomhedsturisme
De unge besøgte bl.a. Skarø, Drejø,
Hjortø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm
og Strynø. På Birkholm var det især
funktion og vedligehold af øens dige, der
optog gæsterne. Det gav erfaringer, som
de fandt interessante i forhold til fremtidens klimaudfordringer. Undervejs talte
de studerende også med lokale borgmestre, og emner som turisme, skolepolitik
og bosætning blev flittigt diskuteret.
– De unge er meget kritiske overfor
ideen om mainstream konsumturisme,
hvor man alle sammen profilerer sig
på seværdigheder, ponyer, bålpladser
og badeferie. De er mere optagede af at
skabe en form for meningsfuld turisme
på øerne, fortæller Niels Grønbæk.

F.eks. foreslog en studerende at
begrænse antallet af færgeafgange til
Drejø i turistsæsonen for at appellere til
gæster med lyst til at blive i minimum tre
dage.
– På den måde når de måske til at
kede sig – og det er, som den studerende ser det, en fin modvægt til den
overstimulering, som mange mennesker
oplever i det moderne liv, forklarer
Niels Grønbæk, der understreger, at de
studerende i første omgang praktiserer
„spekulativ tænkning“ og først senere
når til konkrete løsninger og lavpraktisk
virkelighed.
Hospice og fuglehjem
Henover foråret arbejder de studerende
med en række projekter, og deres opgaver
spænder vidt. En udvikler en ide om
et sanatorium for soldaterveteraner på
Hjortø. En anden arbejder med et bygningskompleks, der den ene del af året
kan huse særlige fuglearter, og den anden
mennesker. Nogle arbejder med et koncept om at skabe en murerskole i Drejøs
nedlagte teglværk, hvor lærlingenes opgave bliver med tiden at mure et hospice
på øen. En ung fyr fra Hongkong undersøger, hvordan øerne i Det Sydfynske
Øhav kan samle sig som en stærk politisk
enhed. Hans projekt indeholder bl.a.
en ide om at skabe et sejlende museum
mellem øerne. I løbet af foråret samler
tankerne sig til konkrete projektforslag,
og til april vender de studerende tilbage
på øerne og præsenterer deres ideer.
Til sommer bliver de færdige projekter
udstillet på arkitektskolen på Holmen.
Af Lene Halmø Terkelsen, journalist

Se projekterne:
Den 21. juni åbner afgangsudstillingen
på Kunstakademiets Arkitektskole
i København, hvor en række af de
studerende viser deres ø-projekter. Se
mere på www.kadk.dk
Projekterne bliver desuden vist
udvalgte steder i Det Sydfynske Øhav.
Følg med på www.cemark.dk

Hjælp de studerende
Hvis du ved en masse om Det
Sydfynske Øhav eller bare er interesseret i at høre mere om projekterne,
er du velkommen til at kontakte Niels
Grønbæk på ngron@kadk.dk

Kolde gys og hedeture
skaber fællesskab på tværs
På Venø er vi en gruppe af kvinder,
der i fællesskab har etableret „Venø
Badelaug“, som pt. tæller 11 aktive
medlemmer. Dertil kommer de
beboere og sommerhusgæster, der
bruger saunaen på individuel basis
– og selvfølgelig de turister, der også
vælger at tage turen til Venø for at
bade og gå i sauna. Den bliver i
den grad flittigt brugt!
I efteråret 2017 var vi så heldige at blive
begunstiget med ø-støttemidler til indkøb af en mobil saunatønde, som med

stor hjælp fra lokale på øen blev opstillet på Venø havn. Tidligere mødtes en
lille gruppe af kvinder blot uformelt på
stranden lørdag morgen til et dyk, men
ø-støtten og saunatønden blev startskuddet til et nu veletableret badelaug.
„Venø Badelaug“ er et eksempel på,
hvordan foreningsliv og fællesskab på
tværs kan gå hånd i hånd på en lille ø.
Saunaen på havnen er i den grad blevet
rammen for et godt fællesskab af kvinder,
hvor ikke alle, trods øens størrelse, kendte
så meget til hinanden før badelaugets
opståen.

Tanker fra en vinterbader
Januar 2019. En lørdag kl. 08.00 på havnen. Mørket er overalt, men der er ingen
vind, så vandet er helt stille. Lysene på fastlandet kan skimtes i det fjerne. Én efter én
dukker otte kvinder op. „Godt nytår“, „Go’ morgen“, „Godt at se dig“, „Er du kommet
over forkølelsen?“.
Rigeligt med varmt tøj smides hurtigt, og snart er påklædningen ens: Badesko,
kajaksko eller surf-fodtøj. Nogle beholder strikhuen på – den holder på varmen. Ned
ad trappen, og kroppen sænkes hurtigt under overfladen samtidig med, at armene
kører som piskeris og sjove, uartikulerede lyde bryder morgenstilheden.
Det kolde gys kickstarter weekenden, og tankemylder, to-do-lister og hverdagens
krav og trængsler er totalt fortrængt for en stund, mens den umiddelbare følelse af
iskoldt og livgivende vand smyger sig om kroppen og sender signaler til hver eneste
fiber.
Saunaen er blevet varmet godt op, og der skænkes kaffe/te og måske en lille
skarp. Efter 10-15 minutter i 70+ grader er vi klar til endnu en tur i vandet, og for
de seje – måske endda en tredje. Uanset alder, krop, baggrund og livssituation, så
er livet for en stund begrænset til „her-og-nu“, når vandet er to grader, og saunaen
efterfølgende rummer alle – tætsiddende ved den hyggelige, træfyrede ovn. Efter en
times tid er vi klar til at tage hul på livet udenfor denne lille tidslomme, som fællesskabet udgør. Men næste lørdag morgen er vi klar igen.
Af Marlene Vandsø og
Grethe Munk-Andersen, Venø
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Formanden mener:

Der er behov for at tænke nyt på
boligområdet
Udvalget for levedygtige landsbyer, som
jeg også var en del af, har i deres anbefalinger fra april 2018 identificeret fire kriterier, der karakteriserer den levedygtige
landsby*.
Et af kriterierne lyder: Et attraktivt
nærmiljø med tidssvarende boliger, en
tilpasset bygningsmasse samt adgang til
landskab og natur.
Det kan vi på øerne jo kun være helt
enige i. Det fysiske miljø, bl.a. husenes
udseende og vedligeholdelsesstandard
samt hensyntagen til kulturmiljø og
bevaringsværdier, har stor betydning for
den umiddelbare opfattelse af øen. Dertil
kommer selvfølgelig også både private og
offentlige udearealer og faciliteters udseende og vedligeholdelsesstandard.
Adgang til landskab og naturen tager vi
på øerne nok som en selvfølge – det ligger jo lige uden for døren til stort set fri
afbenyttelse.
Hvad skal der gøres?
Udvalget for levedygtige landsbyer peger
på flere indsatsområder, som også kan
have betydning for småøerne: Puljen til
landsbyfornyelse bør forlænges og forøges
fra 2019 til minimum 330 mio. kr. årligt
i en tiårig periode. Der er afsat midler
på Finansloven til landsbyfornyelse, dog
ikke i ovennævnte omfang, men alligevel
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er det vigtigt, at vi fra øerne gør vores
kommuner opmærksom på, at vi også
har brug for midler til både nedrivning,
istandsættelse og renovering af vores
boliger. I nogle kommuner fordeles de i
skrivende stund.
Derudover anbefaler udvalget, at der
nedsættes et ekspertudvalg med kendskab
til finansiering og landsbyernes særlige
behov for modernisering af boligmassen
med henblik på at udvikle en model for
privat finansiering i kombination med
offentlig og/eller filantropisk tilskud
til renoverings-, sanerings- og ombygningsopgaver samt eventuel nedrivning i
landsbyer og landdistrikter.
Et sådant udvalg er endnu ikke besluttet politisk, men for Ø-sammenslutningen
er det vigtigt, at et sådant udvalg også
kommer til at se på alternative finansieringsmuligheder for nybyggeri af
f.eks. lejeboliger. For som Udvalget også
anbefaler, bør kommunerne i dialog med
lokalsamfundet vurdere boligbehovet og
understøtte en tilpasning af udbuddet til
den aktuelle efterspørgsel, herunder ved
at understøtte etablering af et varieret
udbud af leje- og andelsboliger for bl.a.
familier og ældre i landsbyerne.
Hvis man skal kunne tilbyde attraktive
(leje)boliger til mennesker i forskellige
aldre og med forskelligt behov på små-

øerne, skal der altså tænkes nyt. Som vi
hørte på bolig-workshoppen, løser de
nuværende almennyttige- og andelsboligforeningsordninger det ikke.
Måske kunne det også være en mulighed, at vi på småøerne fik lov til at bygge
flerfamilies huse i landejendomme. Det
går imod politikken om, at der skal være
færre, men bedre boliger i det åbne land,
men da arealet til boligbyggeri er begrænset på de små øer, kunne det netop være
en mulighed for at skaffe flere og bedre
boliger.
DW
*Læs Udvalget for levedygtige landsbyers anbefalinger
i den fulde rapport, som findes på www.em.dk under
punktet „publikationer“

Få styr på lejereglerne
Lejelovgivningen kan være svær at
overskue – især hvis man skal til at
udleje for første gang. I december holdt
Sammenslutningen af Danske Småøer
seminar om boligselskaber og lejelov.
Seminaret blev streamet online. Find
videoer, slides fra oplæggene og gennemgang af relevante områder af lejelovgivningen for småø-udlejere på www.
danske-smaaoer.dk under „nyheder“.

Orø Bådelaug fik i 2017 FLAG-tilskud til at lave en
udsigtsplatform og opholdsområde på Orø Havn. Det
er nu afsluttet, og i 2018 fik Orøs bådelaug så tilsagn
om tilskud på 89.725 kr. til projekt „Udvidelse af
sejlerstue på Orø Havn“

LAG Småøernes tilsagn om tilskud i 2018
I 2018 har LAG Småøerne fordelt 3,4
mio. kr. til projekter på småøerne. Heraf
kommer 890.000 kr. fra fiskeri- og havLAG Småøernes indsatsområder/Projektholdere

udviklingsprogrammet som FLAG-midler
(med blå tekst i tabellen). De øvrige fra
landdistriktsprogrammet som LAG-

midler. Projekterne får det endelige tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, som også står
for kontrol, udbetaling m.m.

Projekttitler

Tilsagnsbeløb 1)

Erhvervsudvikling
Ingen projekter igangsat i 2018
Investeringstilskud (virksomheder)
Fiskernes Fællessalg Anholt ApS

Nyt miljørigtigt isværk til Fiskernes Fællessalg på Anholt

143.250

Årø Fiskerøgeri IVS

Udvidelse af Årø Fiskerøgeri IVS

70.000

Orø Bryghus IVS

Orø Bryghus: Udbygning af brygkapacitet

457.000

På Herrens Mark / Marlu Holding ApS

På Herrens Mark – Fur: Udvidelse af turismevirksomhed på Fur

135.000

Bjørnøgård

Café Pileflet på Bjørnø – Etablering af cafékøkken, toilet og nyt aktivitetsrum

110.285

Casablanca Hostel ApS

Golfbiler til udlejning på Anholt

50.220

Barsøhuset v. Helle Kreiberg Svennesen

Barsøhuset – Ø-turisme, der smager af både fugl, fisk
og ko – OG som skaber lokale arbejdspladser

257.749

Pasta Principato

Pasta fra Fejø: Etablering af ny virksomhed

99.000

Agersø Storebælts Værft

Renovering af værftsbygning og genetablering af værft på Agersø

391.400

Orø Bådelaug

Udvidelse af sejlerstue på Orø Havn

89.725

Venø Havn

Venø Havn: Nye faciliteter til sø- og vandsport samt bademiljø

200.000

Lyø Bådelaug

Renovering af Lyø Havn

99.900

Omø Idrætsforening

Multiidrætsbane ved Omø Skole

99.000

I/S Damgaarden, Lyø

Plads til alle på Damgaarden – Lyøs samlingssted

289.308

Øernes Højskole Sejerø

Øernes Højskole Sejerø – nye rammer for udvikling
af bæredygtighed og ø-entreprenørskab

500.158

Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne

430.000

Havnefaciliteter (som fremmer erhverv)

Ø-projekter 2)

Bosætning
Sammenslutningen af Danske
Småøer og LAG Småøerne

1) Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen er altid en procent af de tilskudsberettigede udgifter, og tilskuddet beregnes ved projektets afslutning. Tilsagnsbeløbet er her beregnet ud
fra de budgetterede udgifter på ansøgningstidspunktet.
2) Lokale projekter med udgangspunkt i samarbejde og lokal forankring.
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Afsender: Sammenslutningen af Danske Småøer		
5943 Strynø 		

Mandø Brugs fylder 100 år
Brugsen på Mandø kan bryste sig af en
række rekorder.
– Vi er Danmarks mindste brugs
med landets formodentlig ældste
brugsuddeler, lyder det med et stort
grin fra Ellen Christensen, der for seks
år siden – som 65-årig – fandt ud af, at
hun ikke egnede sig til at være pensionist og fik jobbet som uddeler.
Udover størrelsen og Ellen er
Mandø Brugs også kendt for sit store
udvalg af økologi, hvilket gør brugsen
til den filial i Danmark, der sælger
flest økologiske varer i forhold til den
almindelige omsætning. Brugsen har
åbent tre dage om ugen i vinterhalvåret
og hver dag fra kl. 08-18.00 om sommeren, men kunderne er vant til, at
de altid kan ringe til Ellen, hvis der er
lukket. Hun bor tre minutters gang fra
Brugsen med sin mand, som hun flyttede til Mandø med i 1974. Søskende
og børn bor her også. Ellen stammer
fra øen og husker tilmed en af øens
tidligere brugsuddelere, Carl Petersen,
som virkede fra 1934 indtil 1969.
Bl.a. fordi han gav hende det ældste
brød med hjem, når hun kom for at
handle.
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„Dronning af Mandø“ bliver brugsuddeleren i Mandø Brugs, Ellen Christensen, kaldt

– Det bliver hurtigt spist, sagde
han, fordi jeg havde syv søskende,
husker Ellen.
Mandø har under 30 beboere, og
gode aftaler med Kvickly, Ribe og
Hviding Brugs gør det økonomisk
muligt at drive brugs på øen. Den
1. januar 2019 overtog brugsen også
driften af „Smagen af Mandø“, der bl.a.
står bag øl, som produceres af lokale
råvarer, og lam.

Brugsen på Mandø har befundet sig
i den samme bygning i alle 100 år, og
jubilæet fejres med åbent hus og fest den
17. marts.
Hvor længe, Ellen bliver ved som
brugsuddeler, er endnu ikke afgjort.
– Vi tager et år ad gangen, som hun
siger.
Af Lene Halmø Terkelsen, journalist

Dorthe Winther (DW),
Omø, ansv.h: 		 58 19 91 83
Ove Axelsen, Egholm: 		 40 25 99 69
Peter Bach Larsen, Orø: 		 40 78 65 23
Preben Jørgensen, Mandø: 		 42 75 13 47
Julie Ruby Bødiker, Skarø: 		 28 15 37 39
Jens Thorlaksson, Agersø: 		 58 52 22 55
Dorte Christensen, Fur: 		 97 59 35 38
Henrik Mørch, Egholm: 		 40 57 97 77
Redaktør: Lise Thillemann
Sørensen (LS): 		 60 77 13 39
Redaktionsmedarbejder: Lene Halmø Terkelsen
Layout: Erik Steenstrup Dyhr
Foto: Malene Pedersen, Henrik Mørch, Kristian
Hansen, Marianne Frandsen, Erling Roseth,
Karin Fredskild, Niels Bache Larsen, Odense

Maritime Technology, Torsten Bo Jørgensen,
Steen Brogaard, Lise Thillemann Sørensen, Lea
Frederikke Mommer/Ø-hopperne.
Ø-posten udgives med tilskud fra
Erhvervsministeriet og fra Kulturministeriets pulje
til landsdækkende almennyttige organisationer.
Annoncer: 4,00 kr. pr. sp.mm.
Tryk: STEP. Oplag: 3300
Redaktionen afsluttet 25. februar 2019
Abonnement: 150 kr. pr. kalenderår.
Ø-Posten: Sammenslutningen af Danske
Småøer, Strynø Brovej 12, 5900 Rudkøbing
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

