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Anja Bech Knudsen

• Bosætningskonsulent, Sammenslutningen af Danske Småøer/ LAG Småøerne 
Projekt ”Nye naboer – mere øliv” (sep. 2018 – maj 2020)

• Arbejdet med landdistriktsudvikling, friluftsliv, bosætning, branding og socialt 
entreprenørskab i 11 år (Assens og Nordfyns Kommune)

• Økologisk landmand, jordbrugsteknolog, bachelor Idéhistorie,
projektledelse, Master i socialt entreprenørskab…. 



Indsatsområderne  

Øge 
bosætningen 
på småøerne!



Hvilke øer deltager i projektet?

• Anholt
• Endelave
• Årø
• Strynø
• Sejerø
• Omø
• Femø



• Finansiering  
• Bosætning og turisme/erhverv = synergi
• Øboere + kommune + erhvervs-/turistaktører
• Realistiske mål og ambitioner
• Tydelig prioritering af opgaver og indsatsområder
• Klare kommandoveje og opgave-/ansvars-

fordeling
• Langtidsholdbare indsatser – hvem tager over?

Ø-konsulenter 



Ø-konsulent på Orø 2014-2016

”Stigende turismeomsætning og øget beskæftigelse, stor 
medieomtale og meget synlig markedsføring, samt øget 
tilflytning og et stigende børneantal i Orø Skole er klare tegn 
på, at Ø-konsulent projektet har været en succes”.  

(Evalueringsrapport, samlet konklusion på projektets 19 effektmål)



Netværk, viden & værktøjer 

• Netværk af bosætningsgrupper

• Facebookgruppe

• Workshops
➢Flere leje- og ejerboliger
➢Strategisk kommunikation, kernefortælling                            
➢Videoproduktion, øboportrætter
➢Kortlægning og aktivering af ressourcer

• Tilflytter- og fraflytterundersøgelse

Omsættes 
til praksis!!



Tilflytterundersøgelsen

• Hvem? 

• Hvor mange?

• Hvordan?

• Hvornår?

• Hvorfor?

Strynø

Årø

Agersø

Anholt

Askø/Lilleø
Endelave

Fejø

Femø

Hjarnø

Omø Sejerø

3,9%
Venø

1,3%

3,9%

6,5%

5,2%
5,2%

5,2%



Hvorfor flytter mennesker til småøerne?

• Naturen og roen (72,4%)

• Drømmen om et enkelt og roligt liv (53,9%)

• Det nære fællesskab (46,1%)

” Ubegrænset hjælpsomhed, 
nul kriminalitet, enorm 

tryghed, 400 gode venner”

” Hjælpsomheden, 
den oprigtige 

interesse i hinanden. 
Børnesammenholdet

” Et trygt og godt 
miljø for børn med 
masser af frihed”



Pointer – 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

”Ingen modtagelse. Måtte 
selv opsøge information” ”Vores udlejere var 

til stor hjælp”

”Alle er flinke 
til at hjælpe, 
når man selv 

tager initiativ”

”Enkelte vi kendte i 
forvejen bød os 

velkommen. Men 
ikke noget officielt”

”Jeg ventede lidt i 
starten på at blive budt 

velkommen på øen, men 
hvor skulle de vide fra, 

at jeg var tilflyttet”



Bliver de boende? 

Mangler lejebolig i nogenlunde stand 
Grundlag for at drive forretning? 
Besværligt med indkøb, transport m.m.? 
Tilstrækkeligt med aktiviteter og socialt netværk?  



Hvorfor flytter nogle af dem igen?

• Kunne ikke finde egnet bolig
• Fik job andet sted
• Drømmen om egen virksomhed blev ikke

indfriet 

Størst utilfredshed med rammerne for at drive erhverv

87,5% af fraflytterne var meget tilfredse/tilfredse med at bo på øen!



Hvad har overrasket ved ø-livet?

” Er meget imponeret 
over sammenholdet og 
måden man støtter og 
hjælper hinanden på…

” Stor 
foreningsaktivitet og 

passion for øens 
fremtid ”

”Den hjemlige 
hygge på 
færgen”

” Hvor fantastisk 
simpelt et liv det er”

” At foreningslivet 
er så hårdt,….folk
bliver pressede og 

stressede”



Hvis I vil vide mere…

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

www.danske-smaaoer.dk/projekter/nye-naboer/

www.lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html
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