
 

 

DANSKE SMÅØER 
FOLKEMØDE 2019 
Fire foreninger byder dig indenfor hos småøerne 

Kom forbi og mød øboere fra de små øer.   

Hør om ø-aktuelle problemstillinger, øernes vilkår og om 

muligheder for erhverv og bosætning. 

Få en snak om ø-livet over en kop kaffe og en hjemmebagt 

småkage. 

Du kan også synge med på en sømandssang - og få et ø-pas.  
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TORSDAG KL. 14.00 

FOLK VIL GERNE FLYTTE TIL SMÅØERNE – MEN HVOR SKAL DE BO? 
DEBAT  

Mange af småøerne melder i disse år om en udpræget mangel på boliger 

Med de seneste års voksende interesse for at slå sig ned på småøerne er manglen 

på boliger – især lejeboliger – blevet meget tydelig.   

Interessen for øerne er steget støt de seneste år – bakket op af nedsatte 

færgepriser og øget synlighed af øerne. Det har betydet at øerne får flere gæster, 

og også at flere og flere gerne vil forsøge sig med ø-livet og flytte til en ø. Det er 

glædeligt! Og øernes samlede befolkningstal er da også for 3. år i træk gået frem. 

Men nu melder manglen på boliger sig så.  

➢ Boligmassen er – ligesom arealet - begrænset på småøerne. På mange øer er 

gamle huse desuden gået i arv, og er blevet til feriehuse.  

➢ Finansiering i forbindelse med opførelse af almennyttige boliger eller 

andelsboliger har vist sig meget vanskelig for de fleste øer.  

➢ Private har ofte vanskeligt ved at få banklån til etablering af eksempelvis 

udlejningsboliger. 

➢ Småøerne er i sagens natur alle omfattet af kystbeskyttelseszonen (3 km fra 

kysten) og desuden af strandbeskyttelseszonen (0-300 m fra kysten), der i 

forhold til en småøs samlede areal udgør et forholdsmæssigt stort område af 

øen. Strandbeskyttelseszonen er en forbudszone og her gælder der 

restriktive regler for opførelse af bygninger, men også for ændring af 

anvendelse – fx fra driftsbygning til beboelse. Den problematik vil vi gerne 

tage op.  

Hvordan kan vi til alles glæde udnytte det momentum, der i disse år er for 

bosætningen på småøerne?  Har du et bud på hvordan vi kommer videre? Kom forbi 

og giv dit besyv med!! 

Tid & sted:  Torsdag den 14. juni kl. 14.00-14.50   

Danchells Anlæg A 16, i Danske Småøers telt 

Arrangør: Sammenslutningen af Danske Småøer 

Ordstyrer: Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer  

Debattører: 

• Hans Erik Lund, landsformand for Andelsboligforeningernes 

Fællesrepræsentation 

• Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk 

• Peter Juel Jensen (V), formand for Folketingets Udvalg for Småøer 

• Henning Hyllested (EL), Folketingets Udvalg for Småøer 

Smagsprøver på udvalgte ø-produkter serveres umiddelbart efter debatten  



FREDAG KL. 12.00 

I MÅL MED LANDEVEJSPRINCIPPET? 
RUNDBORDSSAMTALE 

Siden 2017 har staten tilført midler til nedsættelse af færgetaksterne – hvor langt er vi? 

Vi inviterer til rundbordssamtale om Landevejsprincippet på baggrund af 

evalueringen i 2018 af tilskuddet til de nedsatte færgetakster.  

De seneste år, hvor færgerne via tilskud fra staten har kunne nedsætte prisen på 

færgebilletterne i perioder, har betydet en øget interesse for småøerne i form af 

flere gæster, og desuden en synliggørelse af småøerne generelt. Parallelt har 

småøerne samlet set for 3. år i træk oplevet en fremgang i befolkningstallene.  

Ambitionen fra politisk side var at Landevejsprincippet i 2019 skulle være fuldt 

implementeret uden for højsæsonen – men vi er ikke helt i mål endnu. 

Med baggrund i den evaluering Økonomi- og Indenrigsministeriet har lavet i 2018 og 

den efterfølgende justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster, der 

blev vedtaget af Folketinget den 24.4., vil vi drøfte, hvordan vi får det fulde 

Landevejsprincip landet.  

Desuden drøftes nogle af de udfordringer der ligger i ordningen og de mange gode 

effekter, der allerede kan konstateres.  

Publikum får lejlighed til at bidrage med spørgsmål og kommentarer.  

Tid & sted:  Fredag den 15. juni kl. 12.00 -12.50 

  Danchells Anlæg A 16, i Danske Småøers telt  

Arrangører:  Færgesekretariatet &  

Sammenslutningen af Danske Småøer 

Ordstyrer:  Jan Bendix 

Debattører: 

• Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer  

• Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatet 

• Peter Juel Jensen (V) formand for Folketingets Udvalg for Småøer  

• Henning Hyllested (EL), Folketingets Udvalg for Småøer 

• Mette Hjermind Dencker (DF), Folketingets Udvalg for Småøer 

• Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer 

• Ole Wej Petersen, borgmester på Ærø 
• Jørgen Grüner, byrådsmedlem Slagelse Kommune 

• Kim Welcher, byrådsmedlem Langeland Kommune 

Smagsprøver på udvalgte ø-produkter serveres umiddelbart efter debatten  



LØRDAG KL. 11.00 

TURISME I KYSTDANMARK: PLUS / MINUS 

DEBAT  

Vi tager en debat om ø- og kystturisme: Flere og flere turister opsøger de små, 

kystnære lokalsamfund. Det gør de ved Vestkysten, på øerne - og også på vores 

småøer. Her finder turisterne små, lokale attraktioner, hav & natur, tid & stilhed 

og autentiske småsamfund. 

Turismen kan ses som en gevinst for lokalsamfundet og for erhvervslivet dér. Men 

turismen slider også på de lokale ressourcer og skaber forstyrrelse i det lille 

samfund. I nogle tilfælde kan ø- og kystturisme bidrage negativt til fællesskab og 

sammenhængskraft i lokalsamfundet. I sidste ende kan det, der skulle være 

positivt, blive opfattet som "over-turisme". 

Hvordan styrker vi de positive effekter af turismen? Hvordan forebygger vi 

problemerne? Hvordan skaber vi turismeprodukter, der er i samspil med 

lokalsamfundet, og som styrker det lokale liv? Hvem har ansvar for, at infrastruktur 

m.m. er på plads? Hvem gør hvad? 

Hvordan undgår vi, at turisme bliver det nye landbrug (med dårligt image, lokal 

modstand og vigende politisk opbakning)?  

Tid & sted:  Lørdag den 15. juni kl. 11.00 -12.00. 

Danchells Anlæg A 16, i Danske Småøers telt 

Arrangør: LAG Småøerne  

Ordstyrer:  Søren Noes, formand, LAG Småøerne 

Paneldeltagere:  

• Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer 

• Stine Lea Jacobi, programchef, Realdania 

• Lars Ramme Nielsen, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Erhverv 

• Anders Rosbo, kommunikationschef, VisitDenmark 

• Jens Müller, direktør, VisitVestsjælland A/S 

• Johanne Bugge, turismerådgiver 

TORSDAG – FREDAG - LØRDAG 

SØMANDSSANGE AD LIBITUM! 
- kom og syng med! 

Mærk stemningen fra færgerne og småøerne og få lidt skumsprøjt i blodet.  

Tid:  Hver eftermiddag kl. 17 samt fredag og lørdag morgen kl. 9.30  

spiller Færgesekretariatets Musikkorps op! 

Sted: Danchells Anlæg A 16 

Musik: Lise Mortensen, Carsten Sørensen & Mette Hansen 


