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Natur og ro får tilflyttere til 
småøerne

En ny undersøgelse fra projektet 
„Nye naboer – mere øliv“, som 
Sammenslutningen af Danske 
Småøer og LAG Småøerne står bag, 
kortlægger årsagerne til, at men-
nesker vælger at flytte til og fra 
småøerne. Ikke overraskende er det 
øernes herligheder og ønsket om 
fællesskab og et godt liv, der topper 
listen over tilflyttermotiver.
 
Freden, fællesskabet og de skønne 
omgivelser lokker, når folk vælger at 
forlade fastlandet og rykke til en lille ø. 
Det viser den tilflytterundersøgelse, som 
Sammenslutningen af Danske Småøer 
og LAG Småøerne har foretaget på de 
27 småøer som en del af projektet „Nye 
naboer – mere øliv“. 
 Hele 72,7 procent af tilflytterne til de 
danske småøer svarer „Naturen og roen 
tiltrak mig“, når de skal pege på, hvad der 
fik dem til at flytte. Derudover fremhæver 
tilflytterne især „Drømmen om et enkelt 
og roligt liv“ (53,2 %) og „Det nære fæl-
lesskab på øen“ (46,8 %).

 77 personer har valgt at svare på 
tilflytterundersøgelsen, og selvom tallet 
er forholdsvist lille, mener bosætnings-
konsulent Anja Bech Knudsen fra „Nye 
naboer – mere øliv“, at resultaterne er 
retvisende og kan bruges i øernes bosæt-
ningsarbejde. 
 – Der er et tydeligt mønster igennem 
alle besvarelserne, og jeg tør derfor godt 
påstå, at undersøgelsen giver et godt 
billede af, hvordan mennesker generelt 
oplever det, når de flytter til en af de små 
øer, siger hun.

Plads til forbedring i 
bosætningsarbejdet
Hovedparten af tilflytterne i undersø-
gelsen er par uden hjemmeboende børn 
mellem 56-65 år. De indhentede viden 
om deres nye bopæl fra øens hjemme-
side, ved at besøge øen eller via netværk. 
Størstedelen (76,6 %) undersøgte ikke 
forholdene på andre øer, inden de beslut-
tede at flytte til, og det er interessant, 
mener Anja Bech Knudsen.

 – Småøerne er derfor ikke i direkte 
konkurrence om tilflytterne, men kan i 
stedet se hinanden som sparringspartnere 
og udveksle erfaringerne, når det gælder 
bosætningsindsatsen, siger hun.
 Hele ni ud af ti af tilflytterne svarer, at 
øboerne tog godt imod dem, og hoved-
parten oplever, at ølivet lever op til deres 
forventninger.
 – Generelt er der stor tilfredshed 
blandt tilflytterne, siger Anja Bech 
Knudsen, men understreger samtidig, at 
undersøgelsen også viser, at der er plads 
til forbedring i bosætningsindsatsen. Fx i 
forhold til en mere organiseret velkomst, 
men også når det gælder øernes hjemme-
sider.
 Læs bosætningskonsulentens klumme 
og mere om til- og fraflytterundersøgel-
serne side 6-7.

Foto: Inge-Lise Bisted 
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist

✴

Jeanette Dalsgaard og John Larsen er et par af de danskere, der har valgt at flytte til en af de danske småøer. Læs deres fortælling på side 8.



2

Formandens side 

Kommentar af Dorthe Winther

Nyt Folketing – nye muligheder

Så banker efteråret så småt på, og endnu 
engang kan vi på småøerne se tilbage 
på en god sommer. Det er mit indtryk, 
at der har været rigtig mange gæster på 
vores øer i løbet af sommeren – ikke 
mindst fordi øboerne enten sammen 
eller i fællesskab med fritidshusejere eller 
„ø-venner“ fra fastlandet er rigtig gode til 
at arrangere forskellige tilbud til turister 
og fritidshusejere. 
 Småøer har også gjort sig gældende i 
både de trykte og elektroniske landsdæk-
kende og lokale medier, der har bragt 
utallige historier fra småøerne hen over 
sommeren. Det har været god reklame 
– ikke blot for at tiltrække flere turister, 
men også for at gøre opmærksom på 
småøerne som attraktive helårssamfund. 
Hvis man skal overveje at blive øbo, skal 
man jo i al fald vide, at øerne findes. 
Nu håber vi blot på en god efterårs-skul-
der-sæson, hvor der jo på langt de fleste 
øer er billigere færgebilletter i kortere 
eller længere perioder. 

Nyt Folketing
Med valget først i juni har Folketinget 
fået en ny sammensætning. Både med 
kendte ansigter, som allerede kender os 
og vores udfordringer og med en række 
nye medlemmer, som vi først skal til at 
lære at kende og få fortalt historien om, 
at det er os, Sammenslutningen af Danske 
Småøer, som organisation, der arbejder 
for liv på småøerne – året rundt. At vi er 
en forening, der er drevet af mennesker, 
som selv bor på de små øer, og som 
kender udfordringerne og brænder for 
at forbedre småøernes rammer og vilkår 
for derigennem at sikre øboere de samme 
muligheder som resten af befolkningen.
Vi skal arbejde for at få et Folketing, der 
har for øje, at Danmark ikke kun findes i 
de store byer, men at det skal være muligt 
at leve hele året og hele livet på de små 
øer. 

Nye ministre
Derfor glæder vi os også til at samarbejde 
med de nye udvalg og ministre for netop 
vores område. Social- og indenrigsmini-
ster Astrid Krag er en vigtig person, for 
det er i Indenrigsministeriet, at tilskud til 

færger er placeret – både det generelle § 
20-bloktilskud og tilskuddet til passager- 
og godstakstnedsættelser. 
 En anden vigtig person er den nye 
erhvervsminister Simon Kollerup, 
da Erhvervsministeriets ressortom-
råde dækker mange af de felter, som 
Sammenslutningen af Danske Småøer 
beskæftiger sig med, bl.a. planlov, 
erhverv, iværksætteri og entreprenør-
skab, ø- og landdistriktsudvikling, 
de lokale aktionsgrupper og turisme. 
Erhvervsstyrelsen varetager desuden 
puljen til støtte til små-ø-projekter. 
Derudover har Sammenslutningen af 
Danske Småøer indgået en mål- og 
resultatplan med Erhvervsstyrelsen ift. de 
midler, vi via ø-støtteloven modtager til 
drift af vores sekretariat.
 Også miljøminister Lea Wermelin og 
boligminister Kaare Dybvad vil vi skulle 
snakke med – dels om strandbeskyt-
telseslinje og dels om boligsituationen på 
småøerne. 
 Vi har selvfølgelig budt ministrene 
velkomne og inviteret dem på ø-tur, og 
Astrid Krag har allerede takket ja. 

Nyt udvalg
Udvalget for Landdistrikter og Øer er 
nedsat og har fået Karina Lorentsen 
Dehnhardt (SF) som formand og Orla 
Østerby (KF) som næstformand. Karina 
Lorentsen er ny i dette udvalg, mens 
Orla Østerby også sad i udvalget i for-
rige periode, ligesom både den tidligere 
formand Peter Juel-Jensen (V) og næst-
formand Lennart Damsbo-Andersen 
(S) er medlemmer af det nye Udvalg for 
Landdistrikter og Øer.
 Udvalget for Småøer er endnu ikke 
nedsat. Det er Udvalget for Landdistrikter 
og Øer, der på deres første møde beslut-
ter, om dette udvalg fortsat skal eksistere. 
Vi har skrevet til udvalgets formandskab 
og budt dem velkomne. Samtidig har vi 
benyttet lejligheden til at påpege, at 
det gennem årene har været af vital 
betydning at have et udvalg for småøer 
i Folketinget, da det er afgørende med 
Folketingets bevågenhed, hvis der skal 
opretholdes bæredygtige helårssamfund 
på de danske småøer. Gennem årene 

har der været rejst adskillige sager først i 
Folketingets Ø-kontaktudvalg og siden i 
Udvalget for Småøer, hvor den politiske 
behandling har været med til at sikre, at 
det fortsat er muligt at leve, bo og arbejde 
på de danske småøer. 
 Også her har vi inviteret på ø-tur og 
tilbagemeldingen fra formanden var, at 
hun er klar til et ø-besøg og tænker også, 
at udvalget gerne vil. 
 Det er vigtigt for os, at både ministre 
og udvalg hurtigt kommer ud og ser, 
hvad det er for glæder og udfordringer, vi 
står med til daglig – for selv om ø-ferie er 
in, og nogle Folketingspolitikere måske 
har fulgt trenden om at tage på ferie på 
en ø, så er ét ferie – noget andet er det, vi 
på småøerne står over for til hverdag. 

Minister til kommunekonference 
Sammenslutningen af Danske Småøer 
har tradition for hvert fjerde år efter et 
byrådsvalg at invitere politikere, borg-
mestre og embedsmænd fra kommuner 
med småøer, Folketing, og øvrige interes-
senter – og selvfølgelig repræsentanter fra 
øerne – til en dag med debat om liv og 
muligheder på småøerne.
 Kommunekonferencen afholdes den 
11. november på Dalum Landbrugsskole. 
i Odense. Formålet er at sætte fokus på 
småøerne og på det kommunale samar-
bejde mellem ø og kommune, og denne 
gang er bosætning og færgedrift fokus-
områder. 
 Social- og indenrigsminister Astrid 
Krag har lovet at komme og åbne konfe-
rencen, og der ud over håber vi på fuld 
repræsentation fra ø-kommuner og øer 
til en fælles dag i småøernes tegn. 

Kommunale og statslige finanslove
Sensommer og efterår er „finanslovstid“ i 
både kommuner og stat. For den statslige 
finanslov knytter vores ønsker sig især til 
en fuld implementering af landevejsprin-
cippet – i første omgang for alle småøer 
i de 46 uger uden for højsæsonen – her 
er der stadig en del øer, som endnu ikke 
er i mål – og i anden omgang den fulde 
implementering også i højsæsonen. 
 For mange af vores ø-kommuner er 
det en svær tid. Nogle er i forvejen øko-
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Interesserer du dig for de danske øer? 

Så tegn et støttemedlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, og 
modtag Ø-posten på din adresse. Det koster blot 150,- kr. om året. 
Kontakt sekretariatet på sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller tlf. 62 51 39 93.

Masser af gæster og medieomtale til småøerne denne sommer. Her fra festivalen Avernax, der har været med til at skabe synlighed om de mindre øer. Foto: Anne Bæk. 

nomisk trængte, og så er det jo ganske 
let at få øje på store færgeudgifter til få 
øboere (tilskuddet til ø-kommunerne fra 
staten ser man jo ikke, da det er en del af 
det generelle bloktilskud).
 Men min oplevelse er trods alt, at 
næsten alle ø-kommunerne er rigtig 
glade for deres øer og gerne ser udvikling 
og forøget bosætning. Jovel – man disku-
terer færger og afgange, men de allerfleste 
politikere ved godt, at færgerne er vores 
landevej, og uden dem kommer vi ingen 
steder. Man ved også godt, at øerne er 
med til at trække rigtig mange turister 
til kommunen, og at turisterne jo også er 
brugere af færgen.
 Så jeg tror på budgetforlig i landets 

kommuner, som langt de fleste steder 
betyder status quo for færgedriften, og 
måske endda enkelte steder en udvidelse 
af fartplanen – for det er der altså øer, der 
stadig har behov for. 
 Er der behov for sparring, ift. hvor-

General-
forsamling 

2020
Ø-sammenslutningens næste 
generalforsamling afholdes 

den 15.-17. maj 2020 på Fur.

dan en sådan opgave i samarbejde med 
øboerne løses i andre kommuner, stiller 
Sammenslutningen af Danske Småøer sig 
gerne til rådighed.

✳

Sæt ✘ i kalenderen 
lørdag den 23. november

Sammenslutningen af Danske Småøer afholder kursus i kommunikation 
og brug af sociale medier – mere information herom udsendes i nyhedsbreve. 
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KoMeteN:  

AverNAkø
På bare ét minut blev de 600 billetter til 
Avernax 2019 udsolgt. Forklaringen på 
den store succes er bl.a. stemningen, den 
lokale forankring og all-inclusive-koncep-
tet, vurderer en af arrangørerne.

Første festival: 2017.
Varighed: 4 dage.
Koncept: All inclusive-festival, dvs. når 
man først har købt billetten til 1.700 
kroner, får man alle måltider og fri øl 
med i prisen. Grundideen for Avernax er 
formuleret i et manifest, der bl.a. betoner, 
at festivalen skal afholdes på øens præ-
misser, og det betyder fx, at alle gæster 
rydder op efter sig selv. Der er ingen 
engangsbestik, men fælles opvask efter 
fællesspisningen. 
Målgruppen: Voksne legebørn i 30’erne 
med lyst til højskolestemning og primitiv 
camping. Musikprogrammet appellerer 
til lyttere af P6 beat, men mange kommer 
mere for stemningen end musikken. 
organisering: Forening. Bestyrelse og 
styregruppe (med frivilligkoordinatorer, 

Festivaler på småøerne     
– hvordan gør de andre?
Sommeren har budt på en række festivaler rundt
om på øerne. Ø-posten giver de bedste råd fra 
folkene bag tre af sommerens succeser.

mad-, plads-, booking- og kommu-
nikationsansvarlige) mødes løbende. 
200 frivillige + øboer, der bl.a. hjælper 
med at bygge plads, huse frivillige mm. 
Arrangørerne er folk med forbindelse til 
Avernakø, men ingen af dem bor der. 
Økonomi: Modtog de to første år 40.000 
kroner fra kommunen, men klarer sig 
i dag vha. fonde og andre støttemidler. 
100 % nonprofit. Evt. overskud går til det 
lokale foreningsliv.
Forklaringen på succes: At øboerne er 
med på ideen, at festivalen foregår i de 
smukkeste omgivelser, og at all inclusive-
konceptet betyder, at folk ikke skal tænke 
så meget. At maden er kvalitet, fremfor 
fastfood, er også vigtigt. At festivalen er 
vokset ud af arrangørgruppens netværk, 
og det har ikke været nødvendigt at mar-
kedsføre den.
Største udfordring: Når alle vil hjem 
med færgen søndag kl. 10. Der er bevilget 
en ekstra færgeafgang, og i år blev der 
desuden lejet en skonnert, som gæsterne 
mod merbetaling kunne tage med, men 
det er nødvendigt at være tålmodig.
tip til andre med festivaldrømme: 
Sørg for at have lokal opbakning. Vær 

50 årS jubilareN: 

Femø
Trods skybrud blev Femø Festivalen 2019 
igen en succes med god stemning og 800 
solgte billetter. Gennem de senere år har 
festivalen haft fremgang i publikumstal-
let, og formandens råd er klart: Husk at 
udvikle programmet og pleje musikere og 
kernepublikum. 

Første festival: 1970.
Varighed: 6 dage.
Koncept: Festival med fokus på tradi-
tionel jazz – spillet af både unge, ældre, 
danske og udenlandske musikere. 

mange med forskellige kompetencer til at 
løfte opgaven. Hav en retning og et klart 
formuleret koncept. Organiser jer profes-
sionelt med forskellige ansvarsområder. 
Samarbejd med bl.a. kommunen og 
færgen. 

(Kilde: Laura Kjeldbjerg, arrangør og 
presseansvarlig)
Læs mere www.avernax.dk 

Musikfestivalen Avernax
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DEN NyE:  

veNø

Venøfestivalen ramte i sit første år plet 
med at ville være en festival for både børn 
og voksne. Med 350 voksen- og 230 bør-
nebilletter kunne arrangørerne melde alt 
udsolgt. 

Streetparade og koncert i en af øens haver 
er blandt de faste traditioner. Som noget 
nyt ønsker festivalen at styrke børn og 
unges kendskab til jazz, og man inviterer 
bl.a. til familiejazz. 
Målgruppen: Jazzelskere i alle aldre. 
Festivalen gæstes af familier i flere gene-
rationer, af yngre og børnefamilier, men 
har en overvægt at publikum 50+. 
organisering: Arrangeres af forenin-
gen Femø Jazz, der lejer området, hvor 
festivalen finder sted, af selskabet Femø 
Jazzfestival APS. Femø Jazz samarbejder 
med bl.a. Femø Beboerforening og den 
lokale afdeling af Dansk Folkehjælp, der 
passer samaritertjeneste, samt lokale 
brandmænd, der står for brandberedskab. 
Antal frivillige: 100. 
Økonomi: Baseres stort set udelukkende 
på billetsalg. Har i år modtaget 15.000 
kr. til børnejazz af Lolland Kommune og 
et mindre beløb til masterclass for unge 
musikere af Statens Kunstfond. 
Forklaringen på succes: At stemningen 
på festivalpladsen er hyggelig, at der er 
skabt stærke traditioner, som publikum 
vender tilbage til, at musikprogrammet er 
blevet udviklet, så der både er tradition 

og fornyelse, samt ikke mindst de frivil-
lige, der står på pinde for gæsterne under 
festivalen, og også sørger for at passe 
festivalpladsen i løbet af året. 
Største udfordring: Transport at mate-
riel, musikere og gæster med færgen. 
tip til andre med festivaldrømme: Sørg 
for opbakning på øen. Plej kernepubli-
kummet og musikerne, så de har lyst til 
at komme tilbage og taler godt om festi-
valen til andre. Hav styr på logistikken 
(færgereservationer, indkvartering mm). 
Husk sikkerheden. 
 
(Kilde: Jørgen Vad, formand for Femø 
Jazz)
Læs mere www. femoejazz.dk

Første festival: 2019.
Varighed: 2 dage.
Koncept: Festival på både voksne og 
børns præmisser, så mad, musik og 
aktiviteter appellerer til begge grupper. 
Målet var desuden at fremme kendskabet 
til Venø. Tre måltider, fadøl, saftevand og 
kaffe inkluderet i billetten. 
Målgruppen: Børnefamilier + bed-
steforældre. Størstedelen af gæsterne 
kom ikke fra lokalområdet, men fra 
bl.a. København og resten af Nord- og 
Vestjylland. 
organisering: Forening med venøboere 
og folk fra lokalområdet i bestyrelsen. Ca. 
80 frivillige.
Økonomi: Startede med 0 kroner og var 
sent ude i forhold til at søge støtte. Opgav 
derfor bl.a. LAG-midler og andre, der 
krævede medfinansiering og havde lange 
svarfrister. Havde is i maven og revide-
rede løbende budgetter efter billetsalget. 
Fik støtte fra bl.a. Struer Kommune og 
Færchfonden. 
Forklaringen på succes: At der er mangel 
på netop denne type tilbud til børnefa-
milierne, for enten er det rent legeland, 
hvor de voksne keder sig, eller også er der 
kun voksenfestivaler. At øboerne stillede 
op, og det lokale erhvervsliv hjalp – også 
med andet end penge. Derudover var 
der – trods lille presseindsats – meget 
medieomtale. Bl.a. fordi festivalen ramte 
en landsdækkende trend med nichefesti-
valer.
Største udfordring: Konceptet omkring, 
at mad og drikke var inkluderet i bil-
letten, var en af de store udfordringer 
– hvor meget skal der til? og hvordan skal 
logistikken ved fællesspisning og fælles 
opvask klares? Arrangørgruppen var på 
bar bund. 
tip til andre med festivaldrømme: 
Lad jer inspirere af andre. Vær bevidst 
om målgruppen, og brug de kanaler, 
de bruger. For os var det Facebook og 
Instagram. Vær skarp på konceptet, og 
afhold jer fra at ville være det hele for 
alle. Vær ydmyg overfor lokalsamfundet, 
og invitér dem ind. Gå i gang i god tid.

(Kilde: Festivalleder Sidsel Munkebo)
Læs mere www.venoefestival.dk

Foto: Anne Bæk (Avernax), Bill Svendsen 
(Femø), Erling Roseth (Venø)
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist

✴

Venø Festivalen

Femø Festivalen
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I løbet af foråret og forsommeren 
2019 har vi (Sammenslutningen af 
Danske Småøer og LAG Småøerne) 
i samarbejde med øboere og enkelte 
kommuner gennemført to spørge-
skemaundersøgelser – en blandt 
tilflyttere og en blandt fraflyttere på 
småøerne.

Formålet med undersøgelserne har 
været at indsamle viden, som vi alle kan 
omsætte til bedre indsatser for at tiltræk-
ke og fastholde nye øboere.
 Svarene har overrasket mig, men også 
bekræftet nogle ting. Det vil jeg rigtig 
gerne dele med jer, som forsmag på en 
mere detaljeret rapport, som jeg arbejder 
på.
 Det er naturligvis altid vigtigt at 
huske, at en spørgeundersøgelse med 
forholdsvis få besvarelser kun giver et 
begrænset billede af virkeligheden, og at 
der er variationer fra ø til ø. MEN fra de 
første besvarelser tikkede ind i foråret, til 
vi afsluttede undersøgelsen, har besva-
relserne tegnet det samme billede og ledt 
til de samme konklusioner. Jeg tør derfor 
godt påstå, at det er et ganske retvisende 
billede af, hvordan mennesker generelt 
oplever det at flytte til en af vores småøer. 

Hvad er særlig interessant? 
Jeg blev overrasket over, at så mange 
(76,6 %) af tilflytterne ikke havde under-
søgt forholdene på andre øer end den, de 
endte med at flytte til. De drømmer om 
ølivet på en bestemt ø og ikke blot ølivet 
generelt. Oftest fordi de har en relation til 
øen i forvejen. 
 Nye øboere bliver generelt taget rigtig 
godt imod og falder hurtigt til, men det 
er tankevækkende, at kun 21 % oplever 
modtagelsen som velorganiseret. Den 
bold, håber jeg, at mange af jer griber, og 
får sat modtagelsen bedre i system. 
 Der er også plads til lidt forbedring 
på øernes hjemmesider, da ca. 25 % af 
tilflytterne ikke finder de oplysninger, de 
søger. Det har overrasket mig, at sociale 
medier bliver brugt i så beskedent et 
omfang til at finde information: Kun 15,6 
% angiver at de bruger sociale medier i 
processen. Alligevel vil jeg opfordre jer til 
at nærstudere jeres digitale platforme og 
få en snak om, hvad de signalerer, og om 
det matcher det billede af jeres ø, som I 
ønsker at sende til omverdenen. 
 
 

Bosætningskonsulentens klumme

Bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen.

Hvorfor flytter mennesker til småøerne?   
– og hvorfor flytter nogle af dem væk igen?

Lad os også lige kigge på hvad fraflytterne 
siger:
Hvad er særlig interessant? Det, der over-
raskede mig mest, var at langt størstepar-
ten (87,5 %) af fraflytterne havde været 
„meget tilfredse“ eller „tilfredse“ med at 
bo på øen. 
 De udtrykker tilfredshed med de 
samme ting (natur, fællesskab, forenings-
liv) som dem, der vælger at blive boende. 
I gør det altså rigtig godt rundt omkring!
Årsagerne til fraflytningen er velkendte 
problematikker som for få jobmuligheder, 
mangel på egnede boliger og utilstrække-
lige færgeforbindelser, men også den bri-
stede drøm om at realisere egen virksom-
hed spiller en stor rolle. Tilsvarende er 

der generelt stor utilfredsheden med ram-
merne for at drive erhverv. Det giver stof 
til eftertanke – får iværksætterne lavet det 
nødvendige forarbejde (forretningsplan 
m.m.)? – og hvem kan hjælpe? Hvilken 
rolle skal øens bosætningsgruppe/ø-
kontaktperson spille? 
 Jeg håber, at både tilflytter- og fraflyt-
terundersøgelsen vil sætte gang i snakken 
om, hvordan I kan forbedre jeres indsats 
for at tiltrække og fastholde nye beboere 
på jeres ø. Brug besvarelserne som en 
slags tjekliste i forhold til, hvordan I 
tiltrækker, modtager og integrerer nye 
øboere. Når I læser besvarelserne, tænker 
mange af jer måske: „Sådan er det da ikke 
på vores ø“, men husk, at det er tilflyt-
ternes oplevelser, der er afgørende for, om 
de bliver boende eller flytter igen. Ikke 
jeres. 
 
Bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen 
anja@danske-smaaoer.dk
tlf. 31 51 62 51

Det siger tilflytterne:

„Ingen modtagelse. Måtte selv opsøge information“.

„Jeg ventede lidt i starten på at blive budt velkommen på øen, 
men hvor skulle de vide fra, at jeg var tilflyttet“.

„Alle er flinke til at hjælpe, når man selv tager initiativ“.

„Blev modtaget med åbne arme og varme af de fleste. En ting, 
der måske kunne forbedres, er at ingen nytilflytter bør føle sig 
udenfor – hvad enten denne følelse er berettiget eller ej“.



Hvem: Tilflyttere/fraflyttere i perioden 1. januar 2016-maj 
2019 mellem 18-80 år. Alle 27 danske småøer blev opfordret til 
at deltage.
Hvordan: To digitale spørgeskemaer til hhv. til- og fraflyttere. 
Besvarelserne var anonyme.
Hvornår: Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts til 31. 
maj 2019.

besvarelser
Der er kommet 77 svar på tilflytterundersøgelsen og 24 svar 
på fraflytterundersøgelsen.
Tilflytterundersøgelsen har deltagelse fra: Anholt, Agersø, 
Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, 
Strynø, Venø og Årø. 
Fraflytterundersøgelsen har deltagelse fra: Anholt, Agersø, 
Endelave, Fejø, Omø og Strynø. 

læs mere: 
De samlede resultater fra tilflytter- og fraflytterundersøgelsen 
offentliggøres i efteråret 2019. Læs evt. mere på:
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html
www.danske-smaaoer.dk/projekter/nye-naboer/

Fakta om tilflytter- og 
fraflytterundersøgelsen:

Udpluk fra tilflytterundersøgelsen: 

Hvem flytter til? 
•		 Ligelig	fordeling	mellem	mænd	og	kvinder	i	besvarelserne
•		 56-65	årige	(33,8	%),	40-55	årige	(24,7	%),	26-39	årige	(22,1	

%), 66-80 årige (19,5 %).
•		 Par	uden	hjemmeboende	børn	(54,5	%)
•		 Par	med	mindst	et	hjemmeboende	barn	(24,7	%)
•		 Enlig	uden	hjemmeboende	børn	(18,2	%).
  
Hvorfor? 
  (deltagerne kunne højst angive tre årsager til tilflytningen. 

Nedenstående er de tre årsager, som blev nævnt hyppigst):
•		 Naturen	og	roen	tiltrak	mig	(72,7	%)
•		 Drømmen	om	et	enkelt	og	roligt	liv	(53,2	%)
•		 Det	nære	fællesskab	på	øen	(46,8	%).	
  
Viden om øen:
•		 Hvad	søgte	de	primært	viden	om?	Færgeforbindelse,	

naturforhold, indkøbsmuligheder samt pendlermuligheder 
og internethastighed

•		 Hvor/hvordan	søgte	de	viden?	Besøg	på	øen	(58,4	%),	øens	
hjemmeside (45,5 %) eller via venner, familie og netværk 
(26 %)

•		 36,4	%	kendte	øen	i	forvejen	og	søgte	ikke	information	
•		 76,6	%	undersøgte	ikke	forholdene	på	andre	øer,	inden	de	

besluttede at flytte.

Modtagelse på øen:
•		 90,8	%	oplevede,	at	de	blev	taget	godt	imod	af	øboerne
•		 21	%	oplevede,	at	modtagelsen	var	meget	velorganiseret
•		 86,8	%	oplevede,	at	de	hurtigt	blev	en	del	af	det	lokale	

fællesskab. 

er de tilfredse med ø-livet?
Generel stor tilfredshed med naturen, fællesskabet og 
forenings-/fritidslivet.
Utilfredshed er primært omkring færgeforbindelser og 
boligudbud.

bliver de boende?
•		 79,2	%	ønsker	at	blive	boende
•		 15,6	%	har	ikke	taget	stilling	endnu	
•		 5,2	%	ønsker	at	flytte	væk	igen.

→

Udpluk fra fraflytterundersøgelsen: 

Hvem flytter fra småøerne?
•		 26-39	årige	(37,5	%),	40-55	årige	(20,8	%),	18-25	årige	(16,7	

%) 56-65 årige (16,7 %), 66-75 årige (8,3 %).
•		 Par	uden	hjemmeboende	børn	(45,8	%)
•		 Par	med	mindst	et	hjemmeboende	barn	(20,8	%)
•		 Enlig	uden	hjemmeboende	børn	(20,8	%).

Hvorfor flytter de? (deltagerne kunne højst angive tre årsager
til fraflytningen. Nedenstående er de tre årsager som blev 
nævnt hyppigst):
•		 Fik	et	job	et	andet	sted	(20,8	%)
•		 Kunne	ikke	finde	en	egnet	bolig	(20,8	%)
•		 Drømmen	om	egen	virksomhed	blev	ikke	indfriet	(16,7	%).
  
Hvor tilfredse/utilfredse var de med ø-livet?
87,5 % af fraflytterne var meget tilfredse/tilfredse med at bo 
der. Generel stor tilfredshed med naturen, fællesskabet og 
foreningsliv, men også generel tilfredshed med 
dagligvarehandel.
Størst utilfredshed med rammer for at drive erhverv, men 
også utilfredshed med færgeforbindelse, boligudbud, bolig
kvalitet og offentlig service.
 
Hvad efterlyser de? 
Flere jobmuligheder, flere lejeboliger og bedre 
færgeforbindelser.
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I sommeren 2008 købte vi et gam-
melt hus på Femø. Det var ikke 
særligt velovervejet, men spændende. 
Huset trængte gevaldigt til et løft for 
at blive til den fritidsbolig, vi kunne 
tænke os.
 
John er født på Femø og boede her i de 
første 10 år. Han er kommet her i de 
første år, efter familien flyttede fra øen, 
men ikke meget som voksen, før der blev 
inviteret til skolefest omkring år 2000. 
Derefter kom han her jævnligt, og sam-
men holdt vi ferie herovre i et par år. 
Tanken om et sommerhus eller en grund 
i sommerhusområdet var blevet vendt 
nogle gange, men skubbet til side igen. 
Og pludselig var tilbuddet om at købe 
huset der, og så slog vi til. 
 Femøboerne bød os velkomne. Både 
naboer og andre på øen bød velkommen, 
selvom et helårshus nu blev til fritidshus. 
Det er altid et plus, når et hus sælges til 
nogen, der vedligeholder det, i stedet for 
at huset forfalder. 
 På det tidspunkt boede vi nær 
Næstved, og turen herned var ikke så 
lang. Så ofte var vi her flere weekender i 
træk, eller Jeanette blev en hel uge og tog 
fat på nogle af de opgaver, der er, når et 
hus skal renoveres.
 
Flere stjerner – mindre bilstøj
Da Johns arbejde flyttede til Randers, flyt-
tede begge med, men nu blev turen lang, 
og besøgene færre. Tanken om at sælge 

Når folk spørger: „Hvad laver man dog på sådan en ø om vinteren?“, er svaret for vores vedkommende: „Det 
samme, som vi har lavet de andre steder, hvor vi har boet“. Det fortæller Jeanette Dalsgaard, der sammen med 
John Larsen har valgt at flytte til Femø.

Tilflytter til Femø: Her er roen

huset på Femø var nærliggende, og der 
blev også gjort et forsøg. Men vi fortrød. 
For her var så dejligt. Allerede på færgen 
herover begyndte det mindre stressende 
tempo, der er så karakteristisk. 
 På Femø var der også stilheden og 
roen. Aftener uden bilstøj, hvor man 
hører naturens lyde. Nætter med stjernev-
rimmel, der kan ses, fordi her er mørkt 
uden byens lys. Og sne, der er hvidt og 
ligger i driver på vejen frem til næste 
morgen. Og ikke mindst femøboerne, der 
hilser, byder velkommen og udtrykker 
glæde ved at se os.

Gav ølivet en chance
Da John sluttede på arbejdsmarkedet, og 
huset i Randers blev solgt i sommeren 
2018, besluttede vi at flytte herned, „i hvert 
fald et års tid, og så kan vi se, hvad vi så 
vil“. Men ret hurtigt stod det klart for os, at 
her kunne vi godt bo fast. Vi er blevet budt 
meget velkomne som fastboende herovre. 
Femøboerne glæder sig over, at der kom-
mer folk til, og vi inviteres til at deltage i 
det sociale liv og de aktiviteter, der er på 
Femø. Og har man lyst, er der mulighed 
for at engagere sig i foreningsliv og frivil-
ligt arbejde. John er med til at holde liv i 
øens lille museum og er engageret i bebo-
erforeningens arbejde. Jeanette har været 
med til at starte en strikkecafe, der mødes 
hver anden torsdag, og har været involve-
ret i opstarten af besøgsvennestjenesten på 
Femø og er besøgsven for en ældre dame 
én gang om ugen. 

et aktivt liv
En stor del af sommeren går med at holde 
den nyanlagte urtehave og nyde uden-
dørslivet. Næsten alle måltider indtages 
udendørs, dagene går med badeture og 
ikke mindst med at cykle rundt på øen.  
 Vi har købt el-cykler og starter yderst 
sjældent bilen. Det er så vores lille bidrag 
til at mindske luftforureningen. Ofte 
bliver det også til en omvej eller ekstratur, 
når vi skal ærinder på øen. Sommeren 
er også typisk årstiden, hvor vi har flere 
gæster, både en-dags og overnattende 
gæster. 
 Når folk spørger: „Hvad laver man dog 
på sådan en ø om vinteren?“, er svaret for 
vores vedkommende: „Det samme, som 
vi har lavet de andre steder, hvor vi har 
boet“. Vi er ikke cafe- og biografbrugere i 
stor stil, så vi deltager i de aktiviteter, der 
er her. Vinteren bruges også til i højere 
grad at besøge familien væk fra øen, hvor 
sommeren ofte bringer gæster til Femø. 

Færgen er afgørende
Selvom vi er glade for at bo på Femø og 
ikke overvejer at flytte, så er det virkelig 
gået op for os, hvor afhængig af færgen, 
man er som øbo. Vores første vinter på 
Femø var præget af mange færgenedbrud 
og aflysninger på grund af blæsevejr, 
samt mangelfuld information fra færgele-
delse, som nu – efter ihærdig indsats fra 
ø-repræsentanterne – er bedret. Det har 
betydet ændringer af aftaler og planer og 
meget ventetid. Færgen er jo „flaskehal-
sen“ til besøg og oplevelser på den anden 
side. Og med afgang cirka hver anden 
time skal der hele tiden regnes på, hvil-
ken færge vi skal med, når vi f.eks. skal til 
fødselsdag. 
 Færgeturen mellem Femø og 
Kragenæs tager 50 min, og vi prøver at 
bruge tiden til noget nyttigt eller hyg-
geligt. Drikke den medbragte kaffe og tale 
med de andre, sådan lidt cafe-agtigt, læse 
avisen eller lave telefonopkald. På hjem-
vejen bliver det ofte til en lur. 
 Færgeafgangene er sparsomme i aften-
timerne og fungerer som bestillingsfær-
ger. Men en lørdag aften koster det meget 
ekstra, hvis vi skal hjem efter kl. 20. Så 
reducering i færgetrafikken vil få os til at 
overveje livet som øboere igen.

Foto: Inge-Lise Bisted
Tekst: Jeanette Dalsgaard

✴
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kort nyt

Ø-barometeret er en undersøgelse af øboernes opfattelse af til-
standen og udviklingen i erhverv, turisme og bosætning på øerne 
– og forholdet til færgen. Ø-barometer-undersøgelsen vil i år 
blive gennemført af Tine Tolstrup og Sarah Steinitz fra Ødysséen 
i samarbejde med Færgesekretariatet og Sammenslutningen af 
Danske Småøer. Der vil i efteråret blive sendt en mail rundt med 
et spørgeskema til alle beboerforeningerne på småøerne.
 – Vi håber at få en høj besvarelsesprocent, så 

ø-barometeret: en undersøgelse af 
udviklingen på øerne

Færgesekretariatet og Sammenslutningen bedst muligt kan bruge 
undersøgelsen til at sikre positivt fokus på de danske småøer 
og fortælle beslutningstagere om udfordringer, muligheder og 
behovene på småøerne. Der findes nemlig ikke meget offentlig 
statistik om udviklingen på småøerne. Her kan Ø-barometeret 
hjælpe med at tegne et samlet billede af, hvordan øboerne selv 
ser muligheder og udfordringer på øerne. Vi håber derfor, I vil 
besvare undersøgelsen, siger Sarah Steinitz fra Ødysséen.

„Mennesker i klimaets brændpunkter“, „Viden om vand“ og 
„Luften vi indånder“. Det er blot nogle af titlerne på de fore-
drag, som „Offentlige Foredrag i Naturvidenskab“ på Aarhus 
Universitet tilbyder i efteråret. Foredragene livestreames rundt 
om i Danmark, så hvis du er interesseret i at få foredragene til din 
ø, kan du kontakte værterne på de småøer (dvs. Agersø, Anholt, 
Fur, Hjarnø, Omø, Strynø eller Tunø), som allerede tilbyder dem, 
og høre om erfaringerne, samt hvordan du kan blive vært. Det er 
gratis at få foredragene livestreamet, og de finder sted på udvalgte 
tirsdage kl. 19.00-21.00. 
 Som vært skal du give gratis adgang til alle, sørge for at 
annoncere foredragene og skabe rammerne for et fællesskab, så 
det, ud over en videnskabelig/kulturel oplevelse, også bliver en 
social oplevelse på øen. 
 Desuden er værtens rolle at byde velkommen, informere om 
programmet og om muligheden for at stille spørgsmål samt sørge 
for, at der sælges lidt forfriskninger til den 20 minutters pause og 
evt. før/efter foredraget. 
 Find titler og datoer på foredragene, alle værterne samt anden 
relevant info på https://ofn.au.dk/sted
 
yderligere oplysninger: Jens Holbech, 2899 2533, holbech@au.dk

Få populære foredrag om videnskab til øen

Hele 15 meter i længden og 390 kvadrat-
meter er Dagli’Brugsen på Fur udvidet 
med en ny tilbygning, der blev indviet 
i juni. Det har givet mere lagerplads og 
luft mellem hylderne til de handlende, og 
så er forklaringen på den nye tilbygning 
også, „at det jo bedre kan betale sig at 
sætte pengene i mursten end i banken“, 
som brugsuddeler Svend Aage Jacobsen 
udtrykker det om baggrunden for den 8,5 
million dyre udvidelse. 

Brugsen på Fur er vokset
 Selv om sommeren 2019 ikke har budt 
på lige så mange ekspeditioner som året 
før, har omsætningen været den samme, 
så færre har købt mere, fortæller Svend 
Aage Jacobsen. 
 – Og en forklaring kan jo være, at 
det er fordi, de har haft bedre plads til at 
handle, siger han. 
 For halvandet år siden indviede 
Brugsen et solcelleanlæg, der producerer 
el til forretningens frysere, køleskabe og 

lys. Anlægget kostede knap 500.000, som 
Brugsen selv har finansieret.   
 Solcelleanlægget kan efter beregnin-
gerne producere knap 50.000 KW og vil 
ifølge brugsuddeleren give positivt afkast 
i løbet af 25 år. Samtidig er det et godt 
signal, mener han. 
 Den 102 år gamle Brugs leverer varer 
til øens ca. 800 fastboende og de mange 
sommerhusejere og gæster.

tekniske krav 
•	 Et	lokale	
•	 En	ikke-bedaget	computer	med	en	opdateret	browser
•	 Et	par	gode	højttalere
•	 En	projektor	og	et	stort	lærred	eller	hvid	væg	(eller	en	stor	

fladskærm) 
•	 En	rimelig	stabil	internetforbindelse	–	via	kabel	eller	4G.



10

Den nye indenrigsminister, Astrid Krag, går ind for 
et Danmark, hvor man kan bo og arbejde i alle dele 
af landet, men hun kommer ikke til at tage konkrete 
initiativer i forhold til yderligere finansiering til færger 
ved de kommende finanslovsforhandlinger.

Hvilken udvikling ønsker du for de danske småøer?
– Hovedoverskriften for mig – både som indenrigs- og social-
minister – er, at Danmark er for lille til store forskelle. Man skal 
kunne bo og arbejde i alle dele af landet – og det gælder også 
de små øer. Den vækst, udvikling og det velfærdsniveau, vi ser i 
Danmark, skal selvfølgelig også være det, man møder, når man 
bor på vores små øer. Så kan der være alle mulige lokale diskus-
sioner, som foregår i de kommuner, hvor øerne hører hjemme, 
men helt overordnet må det være sådan, at man kan bo og 
arbejde og have sit familieliv i alle dele af landet.

ifølge en rundspørge foretaget af Dr i sommeren 2019 ønsker 
samtlige partier (undtagen S, som ikke ønskede at svare) en 
fuld implementering af landevejsprincippet. Hvordan forhol-
der du dig til en fuld implementering af landevejsprincippet?
– Vi har vel i dag landevejsprincippet – udover skolernes som-
merferie. Og som jeg forstår historikken, er den periode undtaget 
ud fra nogle erfaringer fra andre lande, fordi det kan give pro-
blemer med kapacitet. Men jeg har det også sådan, at kommuner 
med småøer selv kan lave en lokal vurdering af, om den den 
lokale færge klare flere passagerer, hvis man inddrager sommer-
perioden. Der må vi justere ordningen sådan, at det er den lokale 
vurdering, der er gældende. 
 
Men flere småøer er ikke i mål med landevejsprincippet, fordi 
der ikke er penge til at indføre det fuldt ud, og de vælger der-
for fx kun lave nedsættelser i kortere perioder. 
– Ordningen bliver jo tilført yderligere 5,3 millioner, og i den for-
bindelse vil jeg justere de to tilskudsordninger. Er der så partier, 
som ønsker, at der skal tilføres endnu flere penge til området end 
de 5,3 millioner, så må de bære det ind i finanslovsforhandlin-
gerne.  

Så det bliver ikke dig, der kommer til at tage det med i finans-
lovsforhandlingerne?
– Nej, for nuværende vil jeg justere tilskudsordninger, så vi giver 
mulighed for en lokal vurdering af, om det giver mening at ind-
drage sommerperioden. 

i dag gives den statslige støtte til færgerne som et generelt 
bloktilskud til kommuner med småøer. Vil du tage initiativer 
til at gøre disse til øremærkede midler, så det i højere grad 
bliver synligt, hvad pengene er tiltænkt?
– Jeg synes, at formålet med tilskuddet er klart: Nemlig at dække 
de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere 
småøer som en del af kommunen. Den del kan der ikke være 
tvivl om, og jeg har heller ikke nogen planer om at gøre op med, 
at det er den enkelte kommune, der bedst kan prioritere ud fra 
de lokale forhold, hvordan man bedst bruger pengene. Hvis det 
handler om at have gennemsigtighed i forhold til budgetterne, 
håber jeg, at man lokalt forholder sig til det, fordi det giver det 
bedste grundlag for beslutninger. Det burde man kunne håndtere 

Danmark er for lille til store forskelle

lokalt, men det er klart, at hvis der er noget, vi gør i vores ende af 
systemet, som gør det svært at lave en tilstrækkelig gennemsigtig-
hed, så hører jeg meget gerne om det. 

en række småø-kommuner står inden for de næste 5-10 år 
overfor at skulle udskifte færger. Vil du arbejde for, at der 
afsættes en statslig pulje på finansloven, som småø-kommuner 
kan søge, når der skal indkøbes nye færger? 
– Staten giver allerede til finansieringen af nye færger i det sær-
lige tilskud med afskrivning på eksisterende færger og opsparing 
til køb af nye. Det er der ikke nogen planer om at pille ved, men 
igen: Hvis der er nogen, som har lyst til at løfte det ønske frem, 
så er jeg selvfølgelig villig til at kigge på det, men det er allerede 
indeholdt i det særlige tilskud, som kommunerne får.

Foto: Claus Bech
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist

✳

Ny minister: 

Indenrigsminister Astrid Krag har færgedrift til småøerne i sit resortområde.
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Formanden mener:

Gode kort på hånden i samarbejdet 
med kommunen!
På vores småøer samarbejdes der 
med kommunen på mange forskel-
lige måder. Flere steder har man 
et formaliseret samarbejde med 
f.eks. et ø-udvalg, hvor både øboere, 
byrådspolitikere og embedsmænd er 
repræsenterede. Andre steder er det 
beboerforeningens bestyrelse, der 
tager sig af dialogen med kommu-
nen, og nogle steder er det lidt mere 
tilfældigt, hvordan dialogen foregår. 

Det ene er ikke bedre end det andet. 
Det vigtigste er, at der foregår en dialog 
mellem kommunen og et repræsenta-
tivt organ om øen, dens muligheder og 
udvikling, og at man har mulighed for at 

afstemme forventninger til, hvem der skal 
tage sig af forskellige opgaver og inden 
for hvilken tidsramme. 
 
Hvis nu samarbejdet halter lidt…
så er der hjælp at hente i Udvalget for 
Levedygtige Landsbyers 17 anbefalinger. 
Anbefaling 16 lyder: Tættere dialog og 
samarbejde mellem kommune og lokal-
samfund. Udvalget anbefaler, at udvikling 
af landsbyerne sker i samråd mellem kom-
munen og lokalbefolkningen med henblik 
på at sikre en bredt forankret udvikling 
med en fælles retning, både når det hand-
ler om fysisk planlægning og velfærdsløs-
ninger. 
 Med denne her i hånden kan man fak-

tisk lægge et mildt pres på sin kommune 
for at få et formaliseret samarbejde om 
sin øs udvikling. 
 I Sammenslutningen af Danske 
Småøer har vi en del viden om forskellige 
måder, hvorpå et samarbejde mellem en 
småø og en kommune kan etableres og 
eksempler på, hvor og hvordan samar-
bejdet fungerer godt. Så de gode kort i 
samarbejdet med kommunen kan ud over 
at henvise til ovennævnte anbefaling fra 
Landsbyudvalget, også være at indhente 
viden om, hvordan man gør på andre øer. 
Her stiller Sammenslutningen af Danske 
Småøer sig gerne til rådighed. 

Tekst: Dorthe Winther

På årets hidtil varmeste dag fejrede vi 
d. 30/6 2019 Anholt kirkes nuværende 
bygnings 200 års jubilæum. Den forrige 
Kirke blev i 1809 okkuperet af englæn-
derne under Napoleonskrigene og brugt 
til bl.a. fangerum og magasin. Kirken 
forfaldt i den sammenhæng så meget, at 
Kong Frederik d. VI efter krigen foran-
ledigede en indsamling blandt landets 
øvrige sogne til opførelse af en ny kirke, 
som stod færdig sommeren 1819.
 I dag, som ved 150 års jubilæet i 1969, 
stod kirken nykalket med nyrenoverede 
vinduer, smukt pyntet med blomster på 
alteret og i stolerækkerne og de store 
lysekroner tændt med levende lys. Uden 

for var flaget hejst på både Bybakken, i 
præstens og kirkens have. Skolebørnene 
havde sammen med billedkunstner 
Malene Halkjær Petersen lavet spejlmo-
saikker, som forestillede skabelsen og var 
udstillet uden for kirken op ad planke-
værket til Kammerherregården. 
 Til lejligheden var der inviteret flere 
præster med tilknytning til kirken og 
en række prominente gæster. Præsterne, 
med biskop Henrik Wigh-Poulsen i 
spidsen, indledte jubilæumshøjmessen 
med en flot prossesion, hvorefter biskop-
pen forestod gudstjenesten og prædiken, 
assisteret af sognepræst Anne Damkjær 
Lautrup ved nadveren. Kirken var fuld, 

og ekstra stole måtte hentes ind, så der 
kunne blive plads til både øboere og som-
mergæster.
 Efter gudstjenesten bød menigheds-
rådet på champagne, kransekage og 
vandmelon i Det Gamle Redningshus. 
Om eftermiddagen gik menighedsrådet 
sammen med biskop og provst til den 
gamle skole, hvor vi havde en dialog om 
den fremtidige præstestilling på Anholt. 
Menighedsrådet oplevede forståelse for 
vigtigheden af en fastboende præst på 
Anholt, men budskabet fra biskop og 
provst var også klart; at vi, efter den 
nuværende præst, ikke skal forvente mere 
end en 50 % stilling. Sidst på eftermidda-
gen sagde provst og biskop farvel og fløj 
hjem, og kl. 20 blev der holdt jubilæums-
koncert i Anholt kirke med Den Danske 
Salmeduo. Alt i alt en dejlig og vellykket 
dag.

Foto: Poul Rosenkilde Møller
Tekst: Kirsten Østergaard Rasmussen

Anholt Kirke blev fejret i høj sol.

200 års jubilæum på Anholt

Få nyheder fra 
øerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra 
Sammenslutningen 
af Danske Småøer, 

og se flere ø-nyheder på 
www.danske-smaaoer.dk
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Øernes Højskole er blevet ejere af 
den gamle Lejrskole på Sejerø. Der 
foreligger dog en omfattende reno-
vering, før skolen kan tages i brug, 
da Lejrskolen i 2018 blev ramt af en 
omfattende vandskade.
 
Bygningen vil blive renoveret efter bære-
dygtige principper, og skolen kommer 
til at kunne huse mellem 20-25 kursister. 
Køkkenet bliver renoveret og godkendt 
som industrikøkken, så der kan laves 
økologisk mad til kursisterne. Det over-
ordnede tema for kursusprogrammet i 
2020, hvor de første ugekurser, der skal 
løbe af stablen, er bæredygtighed og 
entreprenørskab. 
 I juni måned tilbydes et kursus i at 
skabe sin egen bæredygtige virksomhed 
på en ø eller i et landdistrikt. På kurset vil 
man få lejlighed til at arbejde med idé- og 
forretningsudvikling med udgangspunkt 
i egen forretningsidé. Der vil være work-
shops rundt om på øen i samarbejde med 
lokale iværksættere. Målgruppen er alle, 
der har tanke om at skabe egen virksom-
hed, men mangler mod og inspiration 
til at komme i gang. Kurset arrangeres i 
samarbejde med Smagen af Danmark og 
Sejerø Gæs.

Fokus på bæredygtighed
I september måned tilbydes kursus om 
bæredygtig fødevarefremstilling. Dette 

Formanden holdt oplæg om den fremtidige ombygning på årets højskoledag, hvor emnet var ø-dannelse.

øernes Højskole Sejerø

kursus vil give deltagerne konkret viden 
om nødvendigheden af en ændring mod 
bæredygtige fødevareløsninger i relation 
til bæredygtighedsmål. Der vil være 
workshops i praktisk fremstilling, hvor vi 
anvender kål, urter og andre lokale pro-
dukter. Koncept og undervisningsmetode 
fra tidligere afholdt sommerhøjskole vil 
blive anvendt. 
 Målgruppen vil være unge, der ønsker 
at gå i gang med en fødevareuddannelse 
eller alle, som ønsker inspiration til, hvor-
dan kosten kan omlægges til at blive mere 
bæredygtig. 
 På sigt ønsker vi at tilbyde længereva-
rende kurser til unge, der mangler mod, 
viden og dannelse, før de tør gå i gang 
med en erhvervsuddannelse.
 I tæt samarbejde med Sejerø Gæs og 
den forskning, der foregår der omkring 
fødevareproduktion og fødevaresikker-
hed, vil Øernes Højskole blive en vigtig 
medspiller i fremtidens skabelse af bære-
dygtige fødevareløsninger.
 Øernes Højskole har i denne sommer 
medvirket ved et event omkring prøve-
smagning af salttolerante afgrøder dyrket 
på Horsekær (Sejerø Gæs). Indtrængning 
af salt i landbrugsjord som følge af klima-
forandringer og hyppigere oversvømmel-
ser er baggrunden for at Horsekær har 
etableret Danmarks første forsøgsareal 
med dyrkning af salttolerante afgrøder. 

 

Kunst, design og smykker
Øernes Højskole vil foruden fødevare-
produktion være medspiller omkring 
bæredygtig håndværk, kunst og design, 
og der vil også i 2020 blive tilbudt kurser 
indenfor dette område.
 Lars H.U.G. har tilbudt sig som under-
viser på et kursus i bæredygtig kunst, 
såvel som vi har kompetente undervisere 
i bæredygtigt design og smykkefremstil-
ling.
 Det bliver endvidere muligt at leje 
Højskolen til andre formål, som ikke 
strider mod Højskolens værdigrundlag. 
Vi har fået rigtig mange henvendelser fra 
folk, som ønsker at benytte Højskolen til 
forskellige events og camps f.eks. dykker-
camp og surf camp, ligesom fritidsfisker 
har vist interesse for at bruge stedet.
Kontakt os gerne, hvis I har ideer.
 Følg vores kursusprogram, og se film 
om kurset om bæredygtig fødevarefrem-
stilling www.øerneshøjskole.dk 

Foto: Stine Elmbeck Jacobsen
Tekst: Ditte West, formand for bestyrelsen 
for Øernes Højskole Sejerø

✴
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Mathilde Kragh Hare har netop fået plads i 
Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse, hvor 
hun ser frem til at arbejde for småøernes sag.

Hvorfor har du valgt at gå ind i Sammenslutningens 
bestyrelse?
– Jeg har altid synes, at Ø-sammenslutningens arbejde var spæn-
dende og vigtigt. Jeg er vokset op i et hjem, hvor Ø-posten lå 
fremme, og jeg ved – både fra min opvækst og nu, hvor jeg er 
flyttet tilbage til Hjarnø, at når man som ø føler sig lidt alene med 
en udfordring, så kan der være både hjælp, inspiration og forstå-
else at hente hos Sammenslutningen. 

Hvad kan du særligt bidrage med?
– Det politiske arbejde er en vigtig del af mit job, og det er inte-
ressant at bruge den erfaring i en interesseorganisation. Både 
personligt og professionelt er jeg meget optaget af relationen 
mellem ø og kommune. Hvordan bruger kommunen øerne til at 
„brande“ sig? Og hvilket fokus har kommunen på at opretholde 
et højt serviceniveau på øerne? Det, synes jeg, er spændende. Det 
er politiske prioriteringer, og der kan nemt laves beregninger, der 
fremstiller øerne som omkostningstunge. Men jeg mener ikke, at 
regnestykket er helt så simpelt, og det er vigtigt, at øerne formår 
at fremhæve de argumenter, der taler for at opretholde livet på 
øerne.

Hvad ser du som Ø-sammenslutningens vigtigste opgave?
– At være talerør for øernes fælles interesser, facilitere netværk 
på tværs af øerne og fortælle om det gode liv, vi har her. Øerne 
er meget forskellige og har forskellige vilkår – økonomisk og geo-
grafisk, men vi har også et skæbnefællesskab. Vi er alle sammen 
afhængige af færgen, og vi deler mange af de samme udfordrin-
ger. Sammenslutningen spiller en vigtig rolle ved bl.a. at arbejde 
for stabil og god færgedrift og tilstrækkeligt serviceniveau fx. ift. 
hjemmehjælp. For øerne er noget særligt. Vi er ikke bare en bibe-
mærkning i snakken om udkantsdanmark og landdistrikterne. 
Vi har nogle andre udfordringer, men vi har samtidig også nogle 
andre muligheder. 

Hvad er Ø-sammenslutningen gode til?
– At gøre opmærksom på småøerne i politiske sammenhænge. 
De er også gode til at være sparringspartner, når man har spørgs-
mål. Enten med svar fra sekretariatet eller ved at henvise til andre 
øer, der står med de samme problemer. 

Hvad er Ø-sammenslutningens udfordring?
– At øerne trods det fælles udgangspunkt også er meget forskel-
lige, og at Ø-Sammenslutningen lokalt på øerne godt kan blive en 
lidt diffus størrelse. Det kan være svært at forstå, hvad man som 
øbo får ud af sit medlemskab af Sammenslutningen af Danske 
Småøer. 

Hvad ser du som småøernes største udfordring?
– At opretholde forudsætningerne for helårsliv – altså sikre 
færgedrift og generel offentlig service. Men jeg ser også mange 
muligheder i disse år. Fx på arbejdsmarkedet, hvor flere job kan 

– øerne er ikke bare en bibemærkning 
i snakken om udkantsdanmark og 
landdistrikterne

Ny i bestyrelsen:

varetages på distancen, og der er øget fokus på work-life balance. 
Den udvikling må vi kunne bruge til at vende befolkningsudvik-
lingen på øerne. 

Hvorfor valgte du selv at flytte tilbage til Hjarnø?
– Jeg har inderst inde altid drømt om at flytte tilbage til Hjarnø, 
og da vores datter kom til verden, mens vi boede i København, 
stod det klart, at vi gerne ville give vores børn en opvækst i de 
trygge og rolige rammer, der er mulige på en lille ø. På Hjarnø så 
vi muligheden for at skabe det liv med deltidslandbrug, ø-liv og 
de relevante jobmuligheder, som vi drømmer om. 

Tekst og foto: Lene Halmø Terkelsen, journalist

Mathilde Kragh Hare:
•		 30	år
•		 Født	og	opvokset	på	Hjarnø
•		 Flyttede	tilbage	til	øen	i	2016	efter	syv	års	studier	i	

København
•		 Uddannet	økonom	
•		 Ansat	som	analysekonsulent	på	beskæftigelsesområdet	i	

Horsens Kommune
•		 Mor	til	to	børn	på	1	og	3	år
•		 Gift	med	Hermann,	der	er	agronom	og	stammer	fra	Falster	
•		 Blev	medlem	af	Hjarnø	beboerforenings	bestyrelse	i	2018	

og af Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse i 
foråret 2019.

Mathilde Kragh Hare fra Hjarnø.
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Hvad gør man, når interesserede spørger 
efter ejer- eller lejebolig, og man ikke har 
noget at tilbyde dem? På Avernakø har 
man – ligesom på mange andre småøer 
– de senere år oplevet voksende interesse 
for at flytte til øen, men udbuddet af 
tidssvarende boliger er småt. Derfor gik 
beboerforeningen i begyndelse af 2018 i 
gang med at undersøge muligheden for at 
udstykke byggegrunde. 
 Nu er man på Avernakø så heldig, 
at kassereren tilfældigvis også er ansat i 
kommunens byggesagsafdeling og derfor 
har stor viden om lovgivning og sagsbe-
handling på området, så Mette Laursen, 
som kassereren hedder, kunne starte med 
at kontakte chefen i planafdelingen for at 
høre, hvad der skulle til for, at man kunne 
få lov til at bygge på Avernakø.
 – Jeg fik at vide, at det ville kræve en 
ændring af kommuneplanlægningen, og 
så gik vi ellers i gang med at undersøge 
sagen. 
 
Gør forarbejdet
Allerførst udpegede Mette Laursen en 
række oplagte steder til byggegrunde på 
et kort, som hun sendte til kommunen 

Indsats har ført til nye 
byggegrunde på Avernakø

sammen med en anmodning om at få 
udvidet den såkaldte „landsbyafgræns-
ning“. Planloven åbner nemlig kun mulig-
hed for udstykning af byggegrunde inden 
for landsbyafgrænsningen i landzonen, og 
på Avernakø var den gældende landsbyaf-
grænsning meget snæver. Mette Laursen 
gjorde opmærksom på, at alle de arealer, 
hun havde fremhævet med neongrøn på 
kortet, var arealer, som havde en naturlig 
tilknytning til den bestående landsby 
Derfor kunne byggegrundene i forhold til 
landzonebestemmelserne karakteriseres 
som „huludfyldning“. Et godt argument 
for, at kommunen skulle give tilladelse til 
ny bebyggelse. 
 Hun pointerede desuden, at beboer-
foreningen på forhånd havde fået accept 
fra de berørte lodsejere, og at initiativet 
jo var i god harmoni med kommunens 
udviklingsstrategis mål om, at tiltrække 
flere borgere til kommunen. 
 – Kommunerne kan finde mange 
argumenter for at sige nej, når man kom-
mer med sådan en anmodning, og derfor 
er det vigtigt at være rigtig godt forbe-
redt, inden man går i dialog. I den forbin-
delse kan det være en god ide at snakke 

med andre øer om deres erfaringer eller 
inddrage et konsulentfirma, selvom det 
sidste kan være dyrt, siger Mette Laursen.

Forhandling om arealer
Anmodningen blev sendt i marts, og i 
august 2018 meddelte kommunen så, 
at de ville revidere kommuneplanen, så 
forslaget ville blive drøftet. Mette Laursen 
havde på forhånd sikret sig, at arealerne 
ikke kolliderede med å-, skov-, sø- og 
strandbeskyttelseslinjer, men da kommu-
nen vendte tilbage, afviste de alligevel 90 
procent af de arealer, som beboerforenin-
gen havde foreslået, med henvisning til, at 
de var vandrekorridor for klokkefrøer. 
I stedet foreslog kommunen et areal, som 
øboerne kunne se ville genere naboerne, 
og som heller ikke lå ideelt for poten-
tielle købere – bl.a. fordi der ikke var 
havudsigt. Beboerforeningen gjorde da 
også indsigelser og pegede på et andet 
areal, der lå attraktivt i forhold til udsigt, 
naboer og afstand til færgen. Desuden 
var arealet ejet af kirken, og det lokale 
menighedsråd stillede sig ikke afvisende 
overfor at sælge jorden og havde heller 
ikke de samme økonomiske interes-
ser, som en privat lodsejer måtte have. 
Anmodningen lød på en udvidelse af 
landsbygrænsen på ca. 2.500 m2, hvilket 
svarer til ca. tre byggegrunde. Igen var 
argumenterne på plads, og da hverken 
naturhensyn eller naboer denne gang 
var et problem, blev forslaget endeligt 
vedtaget af kommunalbestyrelsen den 
18. marts 2019 – lidt over et år efter den 

Gennem det seneste år har beboer-
foreningen på Avernakø arbejdet for, at 
der kunne udstykkes nye byggegrunde på 
øen. Viden, argumenter og ihærdighed har 
været afgørende i processen.

Mette Laursen på det stykke jord, der nu er godkendt til byggegrunde.
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første anmodning var sendt. Der blev 
derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, 
der udvider landsbyafgrænsningen ved 
Avernak landsby. Arealet er udelukkende 
godkendt til helårsbeboelse. Skulle det 
have været godkendt til sommerhus, ville 
det have krævet, at udvidelse af som-
merhusområder på øerne var indskrevet 
i kommuneplanen, og beboerforeningen 

har da heller ikke arbejdet for flere som-
merhuse, men alene helårsbosætning. 
 – Dog har vi med lovgivningen svært 
ved at forhindre, at helårsboliger bliver til 
fritidsboliger, da den eneste hindring er 
boligreguleringsloven, og lovgrundlaget 
her er tyndt og forudsætter, at kommu-
nen anviser lejere til tomme boliger, siger 
Mette Laursen. 

 

SeKS råD til ProceSSeN:

1  tjek landsbyafgrænsningen. De fleste kommuner har et kort på hjemmesiden, 
hvor afgrænsningen fremgår. Ligger arealet (minimum 700 m2 pr. grund med 
mulighed for tilslutning til kloak og vand) indenfor, er det relativt nemt at få 
landzonetilladelse. Ellers skal der søges om udvidelse. 

2  Kend lovgivningen. Planloven og naturbeskyttelsesloven er de helt centrale.
3  Husk strandbeskyttelseslinjen. Hvis arealet ligger indenfor 300 meter fra kysten 

er det nærmest umuligt at få godkendt.
4  Hav styr på argumenterne. Hvordan understøtter byggegrundene kommunens 

øvrige strategi om fx tilflytning? Hvordan bidrager øen til kommunen ift. fx 
turisme? Det er vigtigt at være velforberedt inden anmodning. 

5  inddrag parterne på forhånd. Det er ikke et krav for at anmode om ændringer, 
men gå i dialog med lodsejere, naboer og andre relevante parter forud for 
anmodningen, så I efterfølgende undgår fx klager og indsigelser, der kan trække 
processen i langdrag.

6  Vær tålmodig. Sæt processen i gang, men vær klar over, at det tager tid.
  
  (Kilde: Mette Laursen, medlem af beboerforeningen på Avernakø)

kort nyt

Efter 120 år klingede den gamle jern-
klokke i Skarø Kirke lidt rustent. Derfor 
fik kirken i foråret en ny i bronze. Da 
den gamle klokke ifølge kirkeministeri-
ets regler ikke må forlade matriklen, er 
der opført en såkaldt klokkestabel, som 
er et fritstående, tårnlignende ophæng 
med tag, der kan huse den pensionerede 
klokke. Den nye hænger – ligesom den 
tidligere – på loftet. Klokken blev indviet 
samme dag, som øen også fik indsat en 
ny præst, og det hele blev naturligvis fej-
ret med lyden af klokkeslag. Mere end 50 
mennesker var mødt op i kirken, og efter 
højmessen talte biskop Tine Lindhardt 
om kirkeklokker, mens menighedsrådets 
formand fortalte om processen med at få 
ny klokke – en proces, der har taget mere 
end tre år.

 Foto: Preben Sørensen

Ny kirke-
klokke på 
Skarø

Grundlaget er på plads
Kan tilflyttere så bare gå i gang med at 
bygge nu? Nej. Beboerforeningen har 
gjort forarbejdet, men køberne skal stadig 
søge om landzone- og byggetilladelse, og 
hver byggesag skal i høring hos naboer og 
Dansk Naturfredningsforening. Boligerne 
skal desuden leve op til en række krav om 
bl.a. placering og arkitektur. 
 – Vi har fået grundlaget på plads, så 
nu findes muligheden, men lige nu sker 
der ikke mere, før nogen ønsker at bygge, 
fortæller Mette Laursen.
 Muligheden for at bygge er tilstede, så 
længe der ikke sker en ændring i kom-
muneplanen. Det er først, når der med-
deles bygge- og landzonetilladelse til et 
konkret byggeri, at frister bliver aktuelle.

læs mere:
Om ændring af landsbyafgrænsningen 
på Avernakø ved at skrive „Avernakø“ i 
søgefeltet på www.fmk.dk 
 Eller link til den ændrede 
ramme https://www.fmk.dk/index.
php?id=31873&L=0

Foto: Carsten Møller Jensen
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist

•

Skarø Kirkes nye klokkestabel
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Bestyrelsen i LAG Småøerne.

I foråret 2020 tager vi imod de sidste 
ansøgninger om tilskud til ø-projekter. 
Vores penge fra EU er nemlig bundet 
til perioden 2014-2020, og de er ved at 
slippe op. MEN i disse måneder arbejdes 
der i EU og i Erhvervsministeriet på 
højtryk for at etablere en ny LAG-periode 
fra 2021. Og hos LAG Småøerne er vi 
begyndt at gøre os tanker om, hvordan 
vi på småøerne kan bruge en ny LAG-
indsats.

eu-penge til erhverv eller til bosætning
Den nye LAG, som forhåbentlig kan 
virke fra efteråret 2021, skal som noget 
af det første fastlægge, hvad EU-pengene 
skal bruges til på småøerne. Det rejser en 
række spørgsmål: 

•	 Kan	LAG’en	gøre	mere	for	at	hjælpe	
de ø-foreninger, der driver fx havne, 
kulturhuse, dagligvarebutikker og 
turismefaciliteter i fællesskab? Og skal 
vi bruge en større del af LAG-pengene 
på disse kollektive ø-projekter, som 
mange får direkte glæde af? 

•	 Skal	småøernes	LAG	i	højere	grad	
støtte store udviklingsprojekter, som 
fremmer fx bosætning, turisme og 
samarbejde på øerne? Det er med den 
slags tilskud, vi i denne periode har 
været med til at igangsætte det danske 
Ø-PAS og har deltaget i landsdæk-
kende og lokale ø-turismeprojekter. 
Også vores bosætningsindsats og pro-
jektet „Nye naboer – mere øliv“ (som 
vi gennemfører i samarbejde med 
Sammenslutningen af Danske Småøer) 
er eksempel på et stort udviklingspro-
jekt, vi er engageret i.

•	 Skal	virksomheder	på	småøerne	stadig	
kunne få direkte tilskud til bygninger, 
maskiner osv.? Eller skaber LAG-
tilskuddene med disse investerings-
tilskud til private virksomheder skæv 
konkurrence og ulige vilkår? Og giver 
vi med tilskuddene øboere mulighed 
for at få direkte, privat gevinst? 

•	 Endelig	kan	man	stille	spørgsmålet,	
om en fremtidig LAG for småøerne i 
højere skal bruge FLAG-pengene (fra 
hav- og fiskeriudviklingsprogrammet) 
på fiskerierhvervet, end vi gør i dag. 
Vi fordeler nemlig nu de fleste FLAG-
midler til lystbådehavne og andre 
turismeprojekter. 
 

Småøerne på vej til nyt LAG-program

Debat om ny strategi
Vi har siden 2014 brugt ca. 80 pct. af 
vores midler på turisme. De sidste ca. 
20 procent går til virksomheder udenfor 
turismeerhvervet – og til bosætningspro-
jekter og faciliteter, som skaber attraktive 
rammer direkte til helårssamfundet. 
Er det den rigtige fordeling? Eller skal 
småøernes LAG fx have mere fokus på 
betingelserne for et godt helårsliv og give 
flere penge til nye, fælles ø-faciliteter (fx 
til spejdere, idrætsforeninger, fritidsklub-
ber, kulturforeninger osv.)?
 En mulighed er også, at den nye LAG 
på småøerne i højere grad selv gennem-
fører store udviklingsprojekter og altså 
bruger de fleste penge til projekter, LAG-
bestyrelsen selv står i spidsen for. LAG’en 
kan på den måde blive en endnu mere 
synlig og effektiv aktør på småøerne. Og 
lokale ø-virksomheder og foreninger slip-
per for de problemer, der er forbundet 
med LAG-tilskuddene (bureaukrati, mel-
lemfinansiering, dårlig vejledning osv.).
Disse (og mange andre) spørgsmål skal 
en ny LAG-bestyrelse drøfte, men også 
alle andre øboere får mulighed for at give 
deres besyv med, når den nye LAG på 
småøerne fastlægger en strategi for 2021-
2027. 
 
Ønsker til nyt laG-program
Som optakt til en ny periode har vi også 
nogle ønsker til, hvordan et nyt LAG-
program skal fungere. Vi foreslår: 

 

1. Mindre bureaukrati og bedre service  
 til ansøgere og tilsagnshavere
2. Kortere sagsbehandlingstider 
3. Bedre ansøgningsskemaer og vejled 
 ninger
4. Mulighed for forudbetaling af tilskud,  
 så ansøger ikke selv skal finansiere alle  
 projektudgifter indtil tilskuddet udbe 
 tales (mellemfinansiering)
5. Mulighed for at LAG-bestyrelsen kan  
 give op til 100 pct. af projektudgifterne  
 i tilskud (så udvalgte projekter dermed  
 undgår at skulle skaffe medfinansie 
 ring).

Disse ønsker fremfører vi allerede i dag, 
når vi har møder med Erhvervsstyrelsen 
og politikere, og vi håber, at vi med en 
frisk start i en ny LAG-periode kan få løst 
nogle af problemerne.

Gode erfaringer 
Vi vil også her dele nogle af de gode erfa-
ringer, den nuværende LAG-bestyrelse 
har gjort, og som vi vil give videre til den 
nye LAG-bestyrelse, som skal virke efter 
2020. For os at se er det vigtigt, at vi har: 
 
•	 En	aktiv	bestyrelse,	der	er	med	til	at		
 sætte dagsordenen og deltager i udvik 
 lingsarbejdet på småøerne. 
•	 En	tæt	kontakt	til	og	dialog	med	de		
 projekter, vi støtter, og en kritisk og  
 konstruktiv hjælp til ansøgere og til 
 sagnshavere. 
 
•	 Et	godt	samarbejde	med	mange	men-
nesker og organisationer, der arbejder 
med udvikling og projekter på småøerne 

I 2020 fordeler vi de sidste tilskud fra LAG-programmet. Fra 2021 er 
småøerne formodentlig med i et nyt program, men hvad skal de nye EU-penge 
bruges til på småøerne?
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(øboere, ø-foreninger, fonde, kommuner, 
styrelser, konsulenter osv.).

Samarbejde med Ø-sammenslutningen 
Lige nu er det vigtigt, at både EU og 
den danske regering lægger sig fast på 
et LAG-program, som kan gøre gavn 
også på småøerne. Sammenslutningen 
af Danske Småøer arbejder i den forbin-
delse aktivt for, at småøerne er en del af 
det nye program, og for at den nye LAG 
får EU-midler nok til at løfte de store 
opgaver, der venter i den nye periode. 
Og hos LAG Småøerne forbereder vi os 
til en ny periode med LAG- og FLAG-
projekter, der støtter en positiv udvikling 
på småøerne. Dette arbejde sker som 
altid i et godt samarbejde mellem de to 
ø-foreninger, Ø-sammenslutningen og 
LAG’en: Vi hjælper hinanden med at 
finde løsninger, der baner vej for en god 
LAG-periode 2021-2027.

Tekst: Morten Priesholm, projektkoordi-
nator, og Søren Noes, formand, hos LAG 
Småøerne
Foto: Lise Thillemann Sørensen

For syv år siden søgte kloakmester Niels Erland Nielsen LAG-støtte til at 
købe en ny maskine. I dag har han Orøs største private virksomhed med syv 
ansatte og en imponerende vognpark.
 
Året var 2008, og det meste af landet var bogstaveligt talt gået i stå. Økonomi og 
byggeri stod stille, men på Orø ansatte kloakmester Niels Erland Nielsen sin første 
medarbejder, for der var opgaver på øen til mere end én mand. Når de manglede en 
gravemaskine til kloakering og fundamenter, måtte de leje en sammen med en mand 
til at køre den, og det blev dyrt i længden. 
  Derfor søgte Niels Erland Nielsen efter nogle år om LAG-støtte til halvdelen af 
en ny maskine. Han fik pengene, og resten er historie. En historie om to mand og en 
gravemaskine, der blev til otte mand og fire gravemaskiner.
  – Det var tilskuddet, der startede det hele, fortæller Niels Erland Nielsen, som i 
dag ejer Orøs største private firma. 
  – Pludselig kunne vi klare alle opgaverne selv, og når vi ikke skulle betale dyrt for 
indlejning, kunne vi konkurrere på prisen.

udvikling og opgaver på orø
Var det så svært at søge støtte? Næh, egentlig ikke, mener Niels Erland Nielsen
  – Jeg fik jo hjælp af Morten Priesholm (koordinator, LAG-Småøerne) til at skrive 
ansøgningen, og så var det faktisk ikke så besværligt. 
  Maskinen fra dengang er snart slidt ned, for opgaver er der nok af. Både på fast-
landet, men især på øen. Orø har gennemgået et omfattende kloakeringsprojekt, og 
så er der jo tilbygninger til sommerhuse og andre opgaver. Men selvom Niels Nielsen 
snart søger støtte til en ny maskine, er det kun fordi den gamle skal skiftes ud. Ikke 
fordi firmaet skal vokse.
  – Det kunne snildt blive større, men det har jeg ikke intentioner om. Jo større det 
bliver, jo mere administration kommer der også, og jeg vil meget hellere ud og grave 
end at sidde ved skrivebordet, som Niels Erland Nielsen siger.

Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist. Foto: Ib Ballisager

Det begyndte med én 
gravemaskine…

laG Småøernes vision
I den nuværende strategi for 2014-2020 
står blandt andet, at: 
•		 LAG	Småøerne	vil	virke	som	og	

vurderes som en vigtig strategisk 
samarbejdspartner i udviklingen af 
vores ø-samfund. 

•		 LAG	Småøerne	vil	bidrage	til	at	
styrke det lokale engagement og 
iværksætteri, der i forvejen kende-
tegner vores små ø-samfund. 

•		 LAG	Småøerne	har	som	ambition	
ikke bare at prioritere støtte til gode 
projekter, men i ligeså høj grad 
også at spille en aktiv rolle gennem 
processer og initiativer, der under-
støtter de gode projekter.

LAG-perioden slutter i 2020, og LAG Småøernes bestyrelse har fastsat to 
ansøgningsfrister til 2020-puljen:

 14. NoVeMber 2019 & 19. MartS 2020 

Man kan søge både LAG-tilskud og FLAG-tilskud i begge ansøgningsrunder. Med 
de nuværende budgetter har LAG-bestyrelsen cirka 3 mio. kr. til fordeling i 2020. 

Se www.lag-småøerne.dk

De 
sidste

LAG-frister
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I Landdistriktspuljen er der afsat 
midler til projekter på de 27 småøer, 
men i forårsrunden 2019 blev der 
ikke givet tilsagn for alle de midler, 
der var afsat til ansøgningsrunden 
på trods af relativt mange ansøgnin-
ger.

Mange ansøgninger havde formelle fejl, 
eller de kunne ikke imødekommes pga. 
andre forhold, som fx manglende redegø-
relse for omkostninger. 
 Ved projekterne, der lå inden for pul-
jens rammer, var der tre hovedårsager til, 
at de alligevel ikke opnåede tilsagn:

1. For sparsomt udfyldte ansøgninger. 
Når ansøgningsskemaerne ikke er 
grundigt fyldt ud, herunder med mål 
og aktiviteter nøje beskrevet, kan det 
ikke vurderes, om kriterierne for tilde-
ling af støtte er opfyldt.

2. Udfordringer med lønninger og øko-
nomisk sparsommelighed. Hvis der er 
stor usikkerhed om beregning af løn-
ninger, eller om kravet om økonomisk 
sparsommelighed er opfyldt, stilles der 
tvivl om, hvorvidt det samlede projekt 
kan gennemføres. I nogle tilfælde er 
det uklart, om der er indhentet flere 
tilbud forud for et valg af en konsulent 

Få Landdistriktspuljens penge 
til ø-projekter ud at arbejde

eller entreprenør, hvilket er nødven-
digt ved større opgaver, for at sikre at 
udgifterne er rimelige.

3. Fortsættelse af uafsluttede projekter. 
En projektholder kan godt have flere 
projekter under Landdistriktspuljen 
samtidig, men som hovedregel gives 
der ikke tilsagn til et nyt projekt, hvis 
det har nær sammenhæng med et 
igangværende. Hvis et nyt projekt har 
sammenhæng med eller skal bygge 
videre på noget, der endnu er uafslut-
tet, kan det ikke vurderes, om det 
ansøgte projekt vil komme til at opfyl-
de kriterierne for tildeling af støtte.

Kriterierne, der lægges vægt på ved 
vurdering af ansøgninger til projekter 
på de små øer, findes i „Vejledning om 
støtte til projekter på de små øer fra 
Landdistriktspuljen“. Her angives også, 
hvilke udgifter der ikke støttes, og de 
formelle krav man skal overholde for at 
komme i betragtning til støtte. 
 Der er fortsat mange gode ideer til nye 
projekter, der kan være med til at sikre 
levevilkårene på øerne. Så følg de gode 
råd i faktaboksen for at få dem ned på 
papir, og send en god ansøgning med en 
grundig beskrivelse og begrundelse. Det 
er nemlig meget svært for andre at regne 

Gode råd, når du vil sende en 
ansøgning:
1. Læs den aktuelle vejledning, der 

offentliggøres, når der åbnes op for 
en ny ansøgningsrunde.

2. Læs vilkårene for tilskud fra 
Landdistriktspuljen.

3. Udfyld ansøgningsskemaet grun-
digt og læs de små vejledningstek-
ster i ansøgningsskemaet, hvis du 
er i tvivl om, hvad du skal skrive.

4. Ring til puljetelefonen, hvis du har 
spørgsmål, du ikke kunne finde 
svar på de tre andre steder.

Projekttitel Ansøger Ø  Tilskud  Lån 

Ansøgning om midler til indkøb af borde, stole 
og bordstativer

Sejerø Kulturforening, Støttefor-
ening for Kulturhuset

Sejerø  19.000 kr.  

Ansøgning om midler til nyt gulv i „Havehuset“ Sejerø Købmandshandels Museum Sejerø  41.513 kr. 

Avernakø havnetorv og højvandssikring Avernakø Bådehavn Avernakø  585.402 kr. 

Fur Færgekro – nye kroværelser ved fjorden Fur Færgekro I/S Fur  327.500 kr. 

Kurser og Ø-netværk
Sammenslutningen af Danske 
Småøer

flere øer  197.500 kr. 

Læskærm på terrasse ved Café Dybvig Fejø Fejø Havnelaug Fejø  28.080 kr.  

Nyt aktivitetsområde på Vesterby Havn på Fejø Fejøforeningen Fejø  145.000 kr.  

Nyt møllehus til koncerter, kurser og kulturelle 
events

Fejø Møllelaug Fejø  404.400 kr.  

Projekt legeplads Foreningen Anholts Børn Anholt  153.286 kr.  

Skúr Skúr v/ ingolv Helland Strynø  281.287 kr.  

Tunø Købmandsgaard – udskiftning af køle-
frysemontre i butik

Tunø Fonden Tunø  82.225 kr.  

Udviklingsplan for ny købmandsbutik og 
omgivelser

Strynø Købmandsforening Strynø  75.600 kr.  

 1.732.005 kr.   608.787 kr.  

 i alt  2.340.792 kr. 

Projekter på de små øer til Landdistriktspuljens 1. ansøgningsrunde 2019

ud, hvilke gode tanker der ligger bag et 
projekt, hvis ikke det er beskrevet godt 
nok.

landdistriktspuljen administreres 
af erhvervsstyrelsen, landdistrikts-
udvikling.
 Har du spørgsmål, kan du skrive til 
puljepostkassen på 
landdistriktspulje@erst.dk eller ringe 
til puljetelefonen på tlf. nr. 4171 7897 
mandag til fredag kl. 10-12.

www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette

Tekst: Erhvervsstyrelsen
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Til den største feriemesse i 
Skandinavien, „Ferie for Alle“, vil 
kræfter fra Fur i 2021 samle de 
danske øer i et fælles område. Det 
kræver god forberedelse, så det kan 
ikke nås til 2020. 

Fur har gennem to år haft en stand på 
messen og har gode erfaringer derfra. 
Der kommer over 60.000 gæster på „Ferie 
for Alle“, og 8.000-10.000 af dem besøgte 
sidste år Furs stand.
 – Mange er vilde med ø-ferie, og det 
skal vi da udnytte i fællesskab. En del af 
dem bliver jo så glade for besøget, at de 
kommer tilbage eller vælger at bosætte 
sig på en ø, siger Jørgen Christiansen, 
som er en af idemændene bag fremstødet. 
 På Fur gik ni virksomheder og for-
eninger i 2019 sammen om en fælles 
stand. Man har finansieret standen ved 
hver at give et bidrag, mens resten af pen-
gene er hentet gennem fonde og sponso-
rater. Som eksempel har Fur haft en stand 
på 70 m2 til en pris af 80.000 kroner. 
 Der er flere muligheder for enten at 
have sin egen stand eller samarbejde om 
stande, og man kan købe det antal kva-
dratmeter, der er økonomi til. Folkene fra 
Fur har forhandlet gode rabatter, så hver 

vær med til „Ferie for Alle“-messen

ø sparer 3.000 kroner i tilmeldingsgebyr, 
ligesom grundbelysning er med i prisen.
  – Campingpladserne har gjort det i 
mange år, og nu så nu skal vi da have 
samlet de danske øer i fælles markeds-
føring, siger den anden af kræfterne bag 
initiativet, Brian Bugge.

Hvad koster det?
•	 Ubemandet	stand:	2.000	kroner.
•	 Egen	stand:	priser	fra	6.000-300.000		
 kroner afhængig af størrelse. 

Vil du vide mere?
Kontakt Brian Bugge (tlf. 61701214) eller 
Jørgen Christiansen fra Fur. 
Jørgen Christiansen, 
paaherrensmark@gmail.com, 
tlf: 51606450
Eller besøg os på Fur-standen i 
Messecenter Herning til „Ferie for alle i 
januar 2020“, og få en snak med os.

Tekst og foto: Jørgen Christiansen

I weekenden den 1.-3. november 
afholder vi repræsentantskabsmøde i 
Odense. Repræsentantskabsmødet er 
et forum, der byder på mulighed for 
at debattere ø-emner og viderebringe 
gode erfaringer. Her mødes øboerne 
og udveksler gode idéer bl.a. under 
’Ø-runden’, der med nyt fra øerne 
er et fast og inspirerende indslag. 

Nordisk ø-lejr på to sprog
Svenske, finske og danske unge øboere 
kan mødes på ø-lejr til næste år.
Sammen med vores finske og svenske 
søsterorganisationer for småøer har vi 
søgt og modtaget midler fra Nordplus 
under programmet ’Nordplus Nordic 
Language’ til et projekt, der skal facilitere 
en nordisk ungdomslejr for unge øboere. 

Sprog og kultur er temaerne for lejren, 
der er målrettet unge øboere fra de tre 
lande mellem 12 og 15 år. 
 Ø-ungdoms-lejren finder sted i 2020 
i Finland, sandsynligvis i efterårsferien, 
med deltagelse af 12 unge og 2 voksne 
fra hvert af de tre lande. Projektets – og 
lejrens – sprog bliver svensk og dansk.

repræsentantskabsmøde i 
ø-sammenslutningen

Sammenslutningens målsætning og 
heraf følgende kommunikationsindsats 
vil være et tema på mødet. Søndag 
indbyder vi politikerne til debat med 
øboerne. 
 Der inviteres to repræsentanter 
fra hver ø – sæt kryds i kalenderen 
allerede nu. Invitationerne sendes ud i 
løbet af oktober.

ø-kommuner 
til konference

Hvordan kan kommuner og øer bedst 
samarbejde? Hvordan ser kommu-
nerne på udfordringerne med at finde 
boliger på småøerne? Og hvordan 
sikrer vi god færgedrift? Det er nogle 
af de spørgsmål, der vil blive drøftet, 
når Sammenslutningen af Danske 
Småøer den 11. november 2019 samler 
borgmestre, politikere og embeds-
mænd fra kommuner med småøer til 
en konference om liv og muligheder 
på småøerne. Bosætning og færgedrift 
er dagens vigtigste temaer, og sammen 
med ø-repræsentanter vil de kommu-
nale deltagere blive ført gennem oplæg 
og workshops. Social- og indenrigsmi-
nister Astrid Krag åbner konferencen, 
der finder sted i Odense. 
  Læs mere på 
www.danske-smaaoer.dk/nyheder

kort nyt

Fur deltog med stor succes i ’Ferie for Alle’ i 2019 – og er klar igen i 2020 og 2021.
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Næsten 100 unge har denne 
sommer tilbragt en ferieuge på 
Strynø, hvor Øhavets Smakke- og 
Naturcenter arrangerede vand-
sportscamps. Næste år regner man 
med at udvide konceptet.

De havde beliggenheden, udstyret og 
ideen. Da Ulrik Pihl, som er leder af 
Øhavets Smakke- og Naturcenter, i 
foråret 2018 ville arrangere en vand-
sportscamp for børn og unge i som-
merferien var mulighederne oplagte, 
men det viste sig, at man skal være 
meget tidligt ude for at nå at rekruttere 
deltagere. I første omgang var der for 
få tilmeldte.
 – Derfor gik vi i gang med at 
markedsføre campen allerede i efter-
årsferien sidste år, og denne gang var 
der ingen problemer med at få fyldt 
op, fortæller Ulrik Pihl om de i alt tre 
ugers camps, hvor børnene prøvede 
sejlads, kajak og en masse andre akti-
viteter. Starten gik i uge 27 for 11-15 
årige, hvor familierne selv betalte 
opholdet, der var arrangeret sammen 
med DGI, mens uge 28 og 31 var i 
samarbejde med Dansk Folkehjælp og 
forbeholdt 7-16 årige børn fra udsatte 
familier, som ikke selv kunne tage bør-
nene på sommerferie.

Mere leg og læring – mindre mobil 
Samarbejdet med andre organisationer 
har på mange måder været en fordel, 
fortæller Ulrik Pihl. 

Kajak, svømning, sælsafari, livredning, spejderaktiviteter og selvfølgelig også en masse hygge med bål og 
teltlejr. Deltagerne på sommerens vandsportscamps på Strynø fik en uge med nye oplevelser. 

Ferielejre har medvind på Strynø

 
 – Fx har DGI et kæmpe netværk i 
forhold til markedsføring, og der knyt-
ter sig en stor troværdighed til organi-
sationen, så det var en blåstempling, at 
de var med. 
 Dansk Folkehjælp skaffede hurtigt 
deltagere til de to sidste uger. Her 
måtte programmet justeres en smule, 
da mange var flygtningebørn, som ikke 
var så glade for fx svømning, og man 
havde derfor flere aktiviteter på land. 
Børnene boede i telte, og der har været 
mange frivillige voksne tilknyttet. Både 
børn og voksne har været begejstrede 
for lejrene på Strynø, og Ulrik Pihl 
fortæller, at mange af deltagerne var 

glade for, at de fik en uge med mindre 
mobiltelefon og mere leg og fællesskab. 
 – Mange af dem var også stolte over 
at lære noget nyt, fx at have prøvet kyst-
livredning eller at sejle kajak.
 Udover Dansk Folkehjælp og DGI var 
forskningsprojektet Nature Moves fra 
Syddansk Universitet involveret, ligesom 
projektet SHORES Langeland bidrog 
med økonomisk støtte til lejrene. 
 Ulrik Pihl forventer, at man næste år 
vil udvide konceptet til fem uger i løbet 
af ferien. 

Foto: Anna Smirnova 
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist
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