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Flere vil bo på småøerne!  
 
For tredje år i træk oplever de 27 danske småøer en samlet stigning i antallet af indbyggere. Danmarks Statistik har netop 
offentliggjort småøernes befolkningstal pr. 1. januar 2019, og tendensen er klar – flere og flere mennesker vælger ø-livet 
som rammen for det gode liv. 
 
Fremgangen ses både på nogle af de større småøer (Orø og Fejø), men også en række af de lidt mindre småøer som, 
Endelave, Hjarnø, Agersø og Strynø oplever en flot tilstrømning af nye øboere.  
 
Agersø er topscoren, når vi måler fremgangen i procent. Med 16 flere øboere, er indbyggertallet steget med 9,2%.  
 
”Vi er utrolig stolte og glade for de mange nye naboer vi har fået. Det er både børnefamilier, pensionister og 
erhvervsaktive, som har valgt at flytte til Agersø. Det er et klart bevis på at ø-livet her på Agersø er for alle. Med en god 
færgeforbindelse og kun 15 min. sejltid, kan det sagtens lade sig gøre at passe et job på fastlandet”, udtaler Bente 
Topsøe-Jensen, fmd. Agersø Beboerforening  

Befolkningsudviklingen på Hjarnø og ikke mindst på Endelave er også interessant. På Hjarnø er indbyggertallet steget 
med 5,6% og på Endelave 3,3%. Særlig Endelave er værd at bemærke, da øen igennem en årrække har haft et 
forholdsvis stort fald i indbyggertallet. Kurven er nu endelig knækket:   
 
”Det er helt fantastisk! Vi synes jo selv at Endelave er det skønneste sted på jorden. Nu er der heldigvis også andre der 
begynder at få øje på solskinsøen her i Kattegat. Jeg tror der er mange mennesker som savner fred og ro til sjælen.  
Her har vi jo tid til livet og hinanden. Og vi keder os aldrig – der er altid nogen der arrangerer noget. Nye tilflyttere bliver 
ofte overrasket over de mange aktiviteter og ikke mindst fællesskabet”, udtaler Karsten Kragh Hansen, fmd. Endelave 
Beboerforening     
 
For andre af småøerne er det en stor sejr at kunne fastholde indbyggertallet, da det rummer fortællingen om nye tilflyttere, 
som skaber balance i forhold til det naturlige frafald af ældre øboere. 
 
Hvordan fastholder vi den positive udvikling? 
Gode færgeforbindelser, overkommelige færgepriser og flere lejeboliger, er indsatser der er nødvendige for at fastholde 
den positive udvikling i småøernes indbyggertal:  
 
Færgetaksterne er blevet nedsat. Det er en udløber af det landspolitiske landevejsprincip, som skal sikre øboerne samme 
pris ved at tage færgen, som hvis de skulle køre en tilsvarende strækning på landevejen. Udrulningen af 
landevejsprincippet er ikke helt i mål endnu, men de foreløbige indsatser har en positiv effekt på småøerne muligheder for 
at tiltrække nye beboere. 
 
”Småøerne mangler lejeboliger! Lejeboliger som giver mennesker mulighed for at prøve drømmen om ø-livet af, uden at 
de skal binde sig økonomisk, som ved køb af hus. Det er i dag næsten umuligt at få kommunerne og de almennyttige 
boligselskaber til at etablere lejeboliger på småøerne. Nye løsninger og finansieringsmuligheder for boligbyggeri på 
småøerne er en nødvendighed” udtaler Dorthe Winther, fmd. for Sammenslutningen af Danske Småøer. 
 
Yderlig information: 

Befolkningstallene for småøerne: https://danske-smaaoer.dk/nyheder/befolkningstal-for-smaaoeerne/  
Dorthe Winther, fmd. for Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 58 19 91 83 / mail: dw@danske-smaaoer.dk  
Bente Topsøe-Jensen, fmd. Agersø Beboerforening, tlf. 22 57 22 07 
Karsten Kragh Hansen, fmd. Endelave Beboerforening, tlf. 26 27 90 88, mail: karsten@fraendelave.dk 

Film om Endelave: https://www.youtube.com/watch?v=DQpP0s2KBMg&t=22s   
 
 
Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG 
Småøerne 
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