
LAG Småøerne



Bestyrelsen for LAG Småøerne 

• Søren Noes (formand), Hjarnø

• Jytte Bjergvang, Agersø

• Carl Holmbjerg, Hjarnø

• Hanne Kodahl, Strynø

• Jan Bendix, Venø

• Lisbeth Kristensen Lei, Aarø

• Anne-Marie Mortensen, Fur

• Vibeke Syppli Enrum, Region Syddanmark (rep. 
for regionerne)

• Ann Caroline Hansen, Esbjerg Kommune (rep. 
for kommunerne)

Suppleanter:  Peter Bach Larsen, Orø, og Arne Christensen, Fur





Støtte fra LAG Småøernes bestyrelse i 2019
LAG:

• Nyt musikanlæg til kulturaktiviteter på Fejø (afsluttet)

• Nye festivaltelte til Avernakø og Avernax (afsluttet)

• Sauna og omklædningshus på Orø Havn (tilsagn)

• Nyt komposteringsanlæg til restaurant på Egholm (tilsagn)

• Badeanlæg på Endelave - Aktiv Ø (tilsagn)

• Opgradering til efterskole på Strynøs Smakke- og Naturcenter (tilsagn)

• Udvikling af Mandø Brugsforening (tilsagn)

• Femø-i-Form: Maritim tumleplads for små og store (tilsagn)

• Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt (venter)

• Nyt aktivitetsområde på Vesterby Havn på Fejø (venter)

• Fur Færgekro - nye kroværelser ved fjorden (venter)

• Geo-turisme og aktive oplevelser på Korshavn/Avernakø (venter)

• Omø Bryghus - Etablering og udvidelse af brygkapacitet (venter)

• Avernakø: Nyt havneområde med torv og højvandssikring (venter)

• Ny minigravemaskine til kloakmesterfirma på Orø (venter)

• Ny hjemmeside for Aarø - fælles for erhverv og beboere (venter)

FLAG:

• Indretning af Agersø Havnegrill… (afsluttet)

• Aarø Havn. Nye kunder og nye aktiviteter (afsluttet)

• Venø Seafood: Nyt anlæg til opbevaring af levende skaldyr (venter)



Fejø: Pasta Principato



Udvidelse af Aarø Bryg 



Øernes Højskole Sejerø 
– nye rammer for udvikling 
af bæredygtighed og 
ø-entreprenørskab 



Turfærge til vadehavet ved Mandø 



Renovering af værftsbygning og genetablering af værft på Agersø (FLAG)  



Helhedsplan for Avernakø, 
Bjørnø og Lyø, med separate 
indsatsplaner for hver af øerne



▪ Partnerskab ml. LAG Småøerne og SADS

▪ 430.000 kr. fra LAG + 450.000 kr. fra ø-støtte

▪ Anja: ansat som bosætningskonsulent til 30. april 2020

▪ 7 bosætningsgrupper: Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, 
Sejerø og Aarø

▪ Ø-konsulent: Avernakø/Bjørnø/Lyø?? (søger LAG og ø-støtte)

▪ Matcmaking: Nye naboer med erhverv



1 million kroner til bæredygtig udvikling og grøn omstilling 

A. Erhverv og virksomheder
B. Foreninger, ”huse” og faciliteter i lokalsamfundet

Eksempler:
1. grøn produktion, byggeri eller lignende
2. grønne produkter og arbejdsmetoder
3. energieffektiviseringer
4. alternativ energi
5. bekæmpelse af forurening
6. affaldssortering

• 2020-budget
• Frister: 14. november 2019 og den 19. marts 2020



Ny periode 2021 – 2027 
• Får vi en selvstændig LAG for 27 småøer ? 

• Hvis ja:

• Ingen LAG / FLAG -ansøgninger i 1½ år: fra medio 2020 til primo 2022

• Ny strategi og ny LAG-forening i løbet af 2021

• Nye regler og nye rammer – fra EU og regering (fokus på klima og grøn omstilling???)

Færre EU-penge (ca. 20 pct.) 

Flere danske penge fra regeringen?

• Sidste frist i denne periode: 19. marts 2020 (med vores nuværende plan) 

Foreløbig plan - forbehold for ændringer





www.lag-småøerne.dk

www.facebook.com/lagsmaaoerne/

Tlf. 22 32 84 93

Morten Priesholm 

http://www.lag-småøerne.dk/
http://www.facebook.com/lagsmaaoerne/

