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Tilflytterportrætter – status og videre forløb

• Der er lavet portrætter på Omø, Anholt, Fejø og Fur

• Flere portrætter er på vej – alle 7 øer har budt ind med ”emner”

• Brug dem flittigt på jeres hjemmesider/facebook m.m.!

• Ligger på www.danske-smaaoer.dk/bliv-oebo/moed-en-oebo/

http://www.danske-smaaoer.dk/bliv-oebo/moed-en-oebo/


Tilflytter- og fraflytterundersøgelse

• Undersøgelsen kører – deadline 24. marts (Anholt 31. marts)

• Analyse af besvarelser fra de 7 øer fremlægges for styregruppen 23. 
april

• Undersøgelsen tilbydes de resterende 20 øer – deadline for 
besvarelser 30. juni 2019 

• Samlede analyse laves efter sommerferien – fremlægges for 
styregruppen i oktober 2019

• Presseomtale!!



Matchmaking - status og videre forløb

Målet for matchmaking-indsatsen er:

”At skabe forbindelse mellem potentielle købere og virksomhedsejere af landbrug 
og fødevarevirksomheder på småøer, der inden for en periode på 0-3 år ønsker at 
lave virksomhedsoverdragelse (salg, ejerskifte, generationsskifte)” 

Status på proces: 

• Liste over alle landbrug og fødevarevirksomheder på de 7 øer er lavet

• Afklaring i gang omkring hvilke opgaver/ydelser der kan tilbydes sælger og køber

• Drejebog for det videre forløb under udarbejdelse (fremlægges for styregruppen i 
marts/april)

• Igangsætning af procesforløb (april) 



Model for ø-konsulent – status og videre forløb

• 6 øer er interesseret og bakker op om, at der arbejdes videre med 
model for ø-konsulentfunktioner på småøerne

• 1 ø har ikke kommenteret på det udsendte dokument

• Styregruppen bakker op om dokumentet om model for ø-konsulent

• Dokumentet lægges på Ø-sammenslutningens hjemmeside

• Resterende 20 småøer får dokumentet tilsendt til drøftelse

• Indledes dialog med kommunerne m.fl. (på baggrund af øernes 
tilbagemelding – og i samspil med øboerne)

• Møder, møder og møder….. 



Idékatalog - status og videre forløb

• Skelettet til idékatalogets 
opbygning er lavet

• Styregruppen bakker op – ønsker 
småjusteringer

• Udkast til idékatalog sendes til 
kommentering hos jer

• Casebeskrivelser fra kataloget 
lægges løbende på hjemmesiden

• Kataloget offentliggøres i sin 
helhed i 2020



Workshop 3 (og lidt om 4)

• Den 4.-5. oktober 2019 (fredag-lørdag)

• Hvor? 

• Forslag til emner/tema?
➢Jobskabelse, erhvervsudvikling, iværksætteri?

➢Brug af tomme bygninger til nyt erhverv?

➢???

• Workshop 4: Lørdag den 7. marts 2020 (dagsseminar)
Opfølgning på de 4 indsatsområder + oplæg der peger fremad



Hvad er jeres opgave nu?

• Få færdiggjort handleplanerne – og sæt i værk!

• Send forslag til emner til workshop 3 (deadline ikke fastlagt)

• Brug pressen – de er vilde med jer!!

• Del jeres viden på Facebooksiden ”Nye naboer – mere ø-liv”



Tak for et par forrygende dage!

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

mailto:anja@danske-smaaoer.dk

