
 

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og 
LAG Småøerne 

 

Overvejer du ejerskifte?  

Haves: 

En indsats for de 27 småøer, der har til formål at finde købere/forpagtere til de landbrug og 
fødevarevirksomheder, som mangler nye kræfter til at føre virksomheden videre.  

Søges:  

Virksomhedsejere indenfor landbrug og fødevareproduktion, som ønsker at sælge eller 
bortforpagte deres landbrug eller virksomhed inden for nærmeste fremtid (0-3 år)  

Hvem står bag?  

LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer står bag forsøgsprojektet ”Nye 
naboer – mere ø-liv”, som styrker bosætningen på øerne, bl.a. via en erhvervsindsats, der 
skal finde købere/forpagtere til landbrug og fødevarevirksomheder, som ønsker at overdrage 
virksomheden til nye kræfter. Vi kalder det ”matchmaking”. 

Hvad kan du gøre? 

Hvis du er landmand eller fødevareproducent og ønsker at sælge eller bortforpagte 
virksomheden inden for nærmeste fremtid, så kan du kontakte vores bosætningskonsulent 
Anja Bech Knudsen (se kontaktinfo nedenfor). 

Måske er indsatsen ikke relevant for dig, men du kender måske en eller flere på øen, som 
kunne have glæde af at deltage i projektet?  

Vi har brug for din/jeres hjælp til at komme i kontakt med de øboere, der ønsker at sælge eller 
bortforpagte deres landbrug/fødevarevirksomhed. Spred derfor gerne invitationen i dit 
netværk.  

Hvad kræver det at være med? Hvor længe varer det?  

Det er gratis at deltage. Det kræver kun, at du som landmand eller virksomhedsejer lægger 
tid og kræfter i samarbejdet med vores bosætningskonsulent.  

Forløbet strækker sig fra foråret 2019 og frem til marts 2020. 

Du kan finde mere information om matchmaking på:  
https://danske-smaaoer.dk/uncategorized/matchmaking-landbrug-foedevarevirksomheder/   og 
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/04/matchmaking.html 

Hvis du gerne vil høre mere om projektet, eller på forhånd ved at du vil deltage, så kontakt 
bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen på tlf. 31 51 62 51 eller mail: anja@danske-
smaaoer.dk  

Denne indsats er et led i bosætningsindsatsen i projekt Nye naboer- mere øliv, der 
gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG 
Småøerne. Læs mere på:  
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html og 
https://danske-smaaoer.dk/nyheder/4759/   
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