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FORORD 

For de fleste mennesker er beslutningen om at flytte ud på en ø, noget der har været undervejs i 
meget lang tid, ofte flere år. Langt de fleste har en relation til øen i forvejen, men for enkelte 
mennesker er det tilfældigheder, der fører dem til en bestemt ø.  

Tilflytternes drømme og forventninger til livet på en lille ø er ofte meget ens, og bliver heldigvis 
indfriet hos de fleste – men ikke hos alle.  

Hvad er det, der gør, at nogle mennesker falder hurtigt til på øen, mens andre har det svært? Det 
kan der være mange grunde til.  
 
Med denne undersøgelse håber vi at sætte gang i dialogen om, hvad vi hver især, og i fællesskab, 
kan gøre for at ø-livet bliver en attraktiv livsform for flere og flere mennesker. Vi skal blive endnu 
bedre til at tiltrække, modtage og integrere nye øboere, og vi skal have en ordentlig vare på hylden. 
Undersøgelsen sætter både spot på øernes kvaliteter men også på det, der halter.   

Øernes største udfordringer handler om mangel på boliger og finansieringen af disse, 
færgesejladsen og rammerne for at drive erhverv på småøerne. Det er store og komplekse 
udfordringer, hvis langsigtede effekter rækker langt videre end ”blot” affolkning af småøerne.  

Øerne er ofte kommunernes største aktiv som turistdestination, men øernes attraktivitet som 
besøgsmål forudsætter, at ”der er noget at komme efter”. Smuk natur og en skøn sejltur gør det 
sjældent alene. Det er øboerne og de kommende tilflyttere, der skaber oplevelsestilbuddene i håbet 
om at skabe det økonomiske grundlag for at blive boende på øen. Bosætning og turisme er to 
indsatsområder, der bør ses i sin helhed, og som kalder på nye samarbejder og partnerskaber.  

Øboerne har udvist stor interesse for undersøgelsens resultater, og på en del øer er de allerede i 
fuld gang med at omsætte den nye viden til handling. Både i indsatserne for at tiltrække, modtage og 
fastholde nye øboere.  
Vi håber at alle 27 småøer, deres kommuner, erhvervs- og turismeorganisationer, færgeselskaber, 
boligforeninger, realkreditinstitutter m.fl.  vil blive inspireret til at gå sammen, tænke nyt og prøve 
idéerne af via forsøgsprojekter på småøerne.     

 

Rigtig god læselyst!  

 

Dorthe Winther             Søren Noes 
Formand Sammenslutningen af Danske Småøer           Formand LAG Småøerne 
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INTRODUKTION 

I løbet af foråret 2019 har Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, i samarbejde 
med øboere og enkelte kommuner, gennemført to digitale spørgeskemaundersøgelser – én blandt 
tilflyttere og én blandt fraflyttere på småøerne. 
Spørgeskemaundersøgelserne er en del af bosætningsprojektet ”Nye naboer – mere ø-liv”. 

Formålet med undersøgelserne er, at indsamle viden om tilflytternes overvejelser, behov og 
erfaringer med ø-livet, og ikke mindst blive klogere på, hvorfor nogle af dem vælger at flytte igen.  

Målet er, at denne viden omsættes til konkrete handlinger på øerne og i de servicefunktioner, der 
knytter sig til ø-livet, så vi kan tiltrække og fastholde flere beboere på småøerne.  

Der har deltaget 77 respondenter i tilflytterundersøgelsen og 24 respondenter i 
fraflytterundersøgelsen. Respondenterne fordeler sig på 12 ud af de 27 småøer. Ud af de 12 
deltagende øer, har 7 øer (Anholt, Endelave, Årø, Strynø, Sejerø, Omø og Femø) deltaget i hele 
projektet ”Nye naboer – mere ø-liv”. 
 
Med dette forholdsvis lille datamateriale, giver undersøgelsen kun et begrænset billede af 
virkeligheden, og man kan naturligvis ikke udlede almengyldige sandheder og konklusioner på 
baggrund af svarene. Det er vigtigt at holde sig for øje, i alle rapportens sammenhænge.  
 
Med dette in mente vover vi alligevel at drage nogle konklusioner, da vi ser nogle sammenfald i 
respondenternes besvarelser, til trods for øernes iboende forskelligheder. Fra de første besvarelser i 
begyndelsen af marts 2019, til vi afsluttede undersøgelsen 31. maj 2019, har besvarelserne 
overordnet set vist den samme tendens. Vi tør derfor godt påstå, at besvarelserne giver et billede af, 
hvordan mennesker oplever det at flytte til en af vores småøer.  

For overskuelighedens skyld, har vi valgt at opdele resultater og delkonklusioner fra 
tilflytterundersøgelsen og fraflytterundersøgelsen i to selvstændige afsnit. Under ”Konklusion” vil vi 
forsøge at samle trådene.   

RESUMÉ 

77 tilflyttere og 24 fraflyttere fra følgende 12 danske småøer har deltaget i undersøgelsen:  

Anholt, Agersø, Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.  

Målgruppen har været de 18-80 årige, der enten er til- eller fraflyttet øerne i perioden 1. jan. 2016 – 

1. marts 2019. 

Undersøgelsen er en del af bosætningsprojektet ”Nye naboer – mere ø-liv”, som er gennemført i et 

samarbejde mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Af respondenterne er det mennesker på +40 år, der tegner sig for 58% af tilflytterne, og 

størsteparten (54,5%) er par uden hjemmeboende børn. 

Ø-livet vælges primært af følgende tre grunde: Natur og ro, ønsket om at blive en del af et 

fællesskab, og drømmen om et enkelt og roligt liv.  

De fleste drømmer om ø-livet på en bestemt ø, og ikke blot ø-livet generelt. Oftest fordi de har en 

relation til øen i forvejen, og/eller har fundet den rette bolig. 

Ca. 90% af tilflytterne i undersøgelsen oplever, at de bliver taget godt imod, og hurtigt bliver en del 

af fællesskabet på øen. Størsteparten (79,2%) ønsker at blive boende på øen. 

I undersøgelsen er de, der flytter fra øerne, fortrinsvis i aldersgrupperne 26-39 årige (37,5%) og 40-

55 årige (20,8%). Størsteparten (45,8%) er par uden hjemmeboende børn.  
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Fraflytningen skyldes primært tre forhold: De har ikke fået realiseret drømmen om egen virksomhed 

på øen, de har fået job et andet sted, eller det har ikke været muligt at finde en egnet bolig. Det kan 

også være en kombination af disse forhold.    

Størsteparten (87,5%) af fraflytterne i undersøgelsen har været meget tilfredse/tilfredse med at bo 

på øen. Der er især stor tilfredshed med naturen, fællesskabet, foreningslivet og dagligvarehandlen. 

Færgeforbindelsen er der delte meninger om. På nogle øer betragtes den som tilfredsstillende og en 

styrke for øen. På andre øer er det modsatte gældende. 

Blandt fraflytterne er der størst utilfredshed med rammerne for at drive erhverv, men også 

boligudbud, boligkvalitet og offentlig service opleves generelt som utilfredsstillende.  

29,2% af fraflytterne, der har deltaget i undersøgelsen, anser det for sandsynligt, at de vender 

tilbage på et senere tidspunkt. Tilsvarende anser 41,7% det for usandsynligt, at de flytter tilbage. Ca. 

en tredjedel er endnu ikke afklaret om de vil flytte tilbage til øen.   

METODE 

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af digitale spørgeskemaer, som er gjort tilgængelige for 

beboere på alle 27 småøer. Denne kvantitative metode er valgt, for at sikre så mange besvarelser 

som muligt. Nogle af skemaernes afkrydsningsfelter er suppleret med kommentarfelter, for også at 

få kvalitative data.  

Enkelte respondenter har ønsket at besvare undersøgelsen via et manuelt spørgeskema, hvorefter 

svarene er indtastet i den digitale version. Alle besvarelser er anonymiseret. 

Målgrupper 

Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen var tilflyttere og fraflyttere til de 27 danske småøer i 

perioden 1. jan. 2016 og frem til undersøgelsens start 1. marts 2019.  

Aldersgruppen på respondenterne var de 18-80 årige. 

Periodeafgrænsningen blev valgt ud fra ønsket om, at tilflytterne og fraflytterne havde flytningen i 

nogenlunde frisk erindring, og oplevede det som relevant at deltage.  

Aldersafgrænsningen blev valgt, fordi vi fandt det uhensigtsmæssigt at medtage unge under 18 år, 

som ofte er nødt til at fraflytte øen, pga. uddannelse, samt de +80 årige, som ofte fraflytter eller 

flytter internt på øen, når de skal på plejehjem/i ældrevenlig bolig.  

Spørgeskemaerne 

To digitale spørgeskemaer (et til tilflyttere og et til fraflyttere) er udarbejdet i Google Analytics med  

kombinerede svarmuligheder i form af afkrydsningsfelter og kommentarfelter. Links til skemaerne er 

udsendt til alle 27 småøer, med opfordring om at deltage. 12 småøer har deltaget.  

 

Kommunerne til de syv øer (Anholt, Endelave, Årø, Strynø, Sejerø, Omø og Femø), der har deltaget 

i hele projektet ”Nye naboer – mere ø-liv, er blevet kontaktet, i håb om at få hjælp til udsendelse af 

spørgeskemaerne. Norddjurs Kommune og Slagelse Kommune har medvirket ved at udsende brev 

med link til skemaerne via borgernes e-boks. På de resterende øer har lokale bosætningsgrupper / 

beboerforeninger selv udsendt links til tilflyttere og fraflyttere. Der har været enkelte fraflyttere, som 

øboerne ikke har haft kontaktoplysninger på. Disse har derfor ikke fået tilbud om at deltage i 

undersøgelsen. 

Spørgeskemaerne er vedlagt som bilag 1 og 3.   
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TILFLYTNING TIL SMÅØERNE 

Tilflytterundersøgelsen har 77 

respondenter fordelt på følgende 12 

småøer:  

Anholt, Agersø, Askø/Lilleø, Endelave,  

Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, 

Strynø, Venø og Årø. 

 

Figuren til højre viser fordelingen af antal 

respondenter på de 12 øer. 

 

 

Hvem flytter til småøerne? 

Kønsfordelingen er næsten ligelig mellem 

kvinder (51,9%) og mænd (48,1%). 

Indenfor vores målgruppe af respondenter (18-80 årige), fordeler tilflytterne sig således: 

18-25 årige (0%) 

26-39 årige (22,1%) 

40-55 årige (24,7%) 

56-65 årige (33,8%) 

66-75 årige (16,9%) 

76-80 årige (2,6%) 

 

Husstandenes sammensætning fordeler sig i følgende grupper:  

• Par uden hjemmeboende børn (54,5%) 

• Par med mindst et hjemmeboende barn (24,7%) 

• Enlig uden hjemmeboende børn (18,2%) 

• Enlige med mindst et hjemmeboende barn (0%) 

• Andet (2,6%) 

 

Hvorfor vælger de at flytte til en ø?  

Respondenterne blev bedt om at angive de primære årsager til tilflytningen, dog højst tre.  

Nedenstående er de tre hyppigste årsager til, at de flyttede til en ø: 

• Naturen og roen tiltrak mig (72,7 %) 

• Drømmen om et enkelt og roligt liv (53,2 %) 

• Det nære fællesskab på øen (46,8 %)   

 

” Ubegrænset 

hjælpsomhed, nul 

kriminalitet, enorm 

tryghed, 400 gode 

venner” 

 

Sejerø; 3

Strynø; 9

Venø; 1

Årø; 5

Agersø; 10

Anholt; 4

Askø/Lilleø; 4Endelave ; 7

Fejø; 14

Femø; 7

Hjarnø; 4

Omø; 9
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Inden flytningen 

 
HVILKEN Ø? – ER VALGET TRUFFET PÅ FORHÅND? 

Respondenterne blev spurgt, om de havde undersøgt forholdene på andre øer inden de besluttede 

sig for at flytte, og hvorfor de valgte den pågældende ø: 

 

65 respondenter (76,7%) havde ikke undersøgt forholdene på andre øer. 

De typiske årsager til valg af en bestemt ø er (i ikke-prioriteret rækkefølge): 

• Har relationer til øen i forvejen (venner, familie, holdt ferie der m.m)  

• Fandt det rette hus 

• Gode færgeforbindelser  

• Skole og dagtilbud + legekammerater til børnene  

• Acceptabel afstand til familie på fastlandet 

Valget af ø er for de flestes vedkommende truffet på forhånd. De har drømmen om ø-livet på en 

bestemt ø og ikke blot ø-livet generelt. Oftest fordi de har en relation til øen i forvejen, og/eller har 

fundet den rette bolig.  

 

HVILKE INFORMATIONER SØGER TILFLYTTERNE – OG HVOR?  

Med disse spørgsmål ønskede vi at blive klogere på tilflytternes informationsbehov og -adfærd i 

beslutningsprocessen op til flytningen. Denne viden ønsker vi omsat til praksis i øernes formidling på 

deres hjemmesider, på de sociale medier, i mødet med besøgende m.m.  

Diagrammet på s. 7 angiver både hvor mange personer, der har søgt efter den pågældende 

information fx ”Skole” (17 personer), og hvad det svarer til i procent (22,1%). 
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Topscorerne er viden om færgeforbindelser (64,9%), naturforhold og indkøbsmuligheder (begge 
41,6%).  

Tilflytterne søgte informationen via følgende kilder:  

• Ved at besøge øen selv (57,9%) 

• Øens hjemmeside (44,7%) 

• Ingen steder, jeg kendte øen i forvejen (36,8%) 

• Venner, familie og øvrigt netværk (25%) 

• Google (21,1%) 

• Sociale medier (15,8%) 

HVILKE INFORMATIONER MANGLER PÅ ØERNES HJEMMESIDER?  

48,1% af tilflytterne i undersøgelsen finder de informationer, de har brug for på øernes hjemmesider. 

27,3% har ikke besøgt øens hjemmeside inden flytning. 

24,7% svarede, at de manglede information på hjemmesiderne. Der blev efterlyst information om:   

• Leje-/prøvebolig + huse til salg 

• Hvem man kan kontakte, hvis man ønsker at besøge øen 

1  (1,3 %)

1  (1,3 %)

1  (1,3 %)

12  (15,6 %)

8  (10,4 %)

22  (28,6 %)

10  (13,0 %)

22  (28,6 %)

50  (64,9 %)

13  (16,9 %)

19  (24,7 %)

17  (22,1 %)

32  (41,6 %)

17  (22,1 %)

18  (23,4 %)

32    (41,6 %)

9     (11,7 %)

17    (22,1 %)

Mulighederne (lovgrundlag) for at
starte virksomhed

Jeg kender jo det hele i forvejen

Kun kærlighed!

Ingen af ovenstående

Generel viden om kommunen som øen
tilhører

Pendlermulighed til job på fastlandet

Jobmuligheder på øen/fastlandet

Internethastigheden

Færgeforbindelse

Lokale arrangementer

Udbud af boliger eller byggegrunde til
salg

Udbud af lejeboliger

Naturforhold (kyst, stier mv.)

Aktivitetsmuligheder

Foreninger

Indkøbsmuligheder

Daginstitution/dagpleje

Skole

Oversigt over hvilke informationer tilflytterne har søgt efter: 
(respondenterne kunne angive flere svar) 
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• Jobs på øen 

• Færgeforbindelsen 

• Internethastighed 

• Flere billeder og personlige beskrivelser af hverdagslivet 

• Opdateret materiale, herunder aktivitetskalender og foreningsoversigt 

• Godstransport og affaldshåndtering 

• Øens beredskab  

 

Ø-livet 

Der kan ofte være stor forskel på hvordan nye øboere oplever modtagelsen og den første tid på øen, 

og hvordan de øvrige øboere mener det i virkeligheden er. I forhold til at forbedre chancerne for at 

fastholde nye øboere, er det tilflytternes oplevelser, der tæller. Med nedenstående spørgsmål 

ønsker vi at give øerne konkret viden om hvad, der fungerer rigtig godt, og hvad de med fordel kan 

gøre bedre for at fastholde flere nye øboere.  

HVORDAN OPLEVER TILFLYTTERNE MODTAGELSEN PÅ ØEN?  

70 respondenter (90,8%) oplevede, at de blev taget godt imod af øboerne (meget enig/enig) 

16 respondenter (21%) oplevede, at modtagelsen var meget velorganiseret 

67 respondenter (86,8%) oplevede, at de hurtigt blev en del af det lokale fællesskab 

 

 

 

 

 

  

 

Til trods for at det halter med den organiserede velkomst, så oplever langt størsteparten af tilflytterne 

således, at de bliver taget godt imod og hurtigt bliver en del af fællesskabet på øen. 

OPLEVER TILFLYTTERNE, AT DE FÅR DEN HJÆLP OG INFORMATION, SOM DE HAR BEHOV 
FOR? 

50 respondenter (64,9%) oplevede, at de (i høj grad/meget høj grad) fik den hjælp og information fra 

lokalsamfundet (øen), som de havde behov for. 

Tilsvarende oplevede kun 9 respondenter (11,7%), at de fik den hjælp og information fra kommunen, 

som de havde behov for.   

HVAD ER TILFLYTTERNES OPLEVELSE AF Ø-LIVET?  

Det er tilflytternes oplevelse af ø-livet, der er afgørende for, om de bliver boende. For at få en dybere 

forståelse af hvad de oplever som godt og skidt, har vi spurgt ind til deres tilfredshed med forskellige 

aspekter ved ø-livet, om der er noget, der har overrasket dem (positivt og negativt), og hvad de ser 

som øens største styrker.  

”Jeg ventede lidt i starten 

på at blive budt velkommen 

på øen, men hvor skulle de 

vide fra, at jeg var tilflyttet”  

 

”Den (modtagelsen) 

var ikke organiseret, 

men folk var venlige 

til at svare, når man 

selv spurgte”  
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Der er en udpræget stor tilfredshed (meget tilfreds/tilfreds) med naturen, fællesskabet og forenings-

/fritidslivet. 

 

Utilfredsheden er primært omkring boligudbud og boligkvalitet, men også rammer for at drive erhverv 

samt færgeforbindelse og offentlig service halter ifølge nogle af tilflytterne.  

 

Hvad har overrasket ved livet på øen (positivt/negativt)? 

Her er et lille udpluk af respondenternes svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samlede besvarelser fremgår af bilag 2, spørgsmål 17.  

”At foreningslivet er så 

hårdt. Der er meget 

arbejde i lokale 

foreninger…Folk bliver 

pressede og stressede. 

”Hjælpsomheden, 

den oprigtige 

interesse i hinanden. 

Børnesammenholdet.  

 

”Vi oplever generel 

mangel på lyst og initiativ 

til at prøve nye tiltag. 

Især øens ældre beboere 

vil gerne at alting forbliver 

ved det gamle”  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Hvor tilfreds er du med følgende aspekter ved ø-livet? 

meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds ikke relevant
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Hvad er de største styrker ved din ø (angiv max. 2 styrker)? 

Det er naturen og roen samt fællesskabet, der opleves som øernes største styrker. Topscoreren er 

helt klart natur og ro, som 64 respondenter (svarende til 83,1%) har angivet som en af øens største 

styrker.  

Færgeforbindelsen og tryghed scorer også forholdsvis højt. Vi så tidligere i undersøgelsen, at 

færgeforbindelsen også var forbundet med en del utilfredshed. Denne dobbelthed skyldes store 

forskelle fra ø til ø, både i forhold til sejltid, afgangstider, antal afgange i løbet af døgnet, håndtering 

af driftstop m.m.    

I kategorien ”Andet” kunne respondenter indsætte kommentarer. Her blev nævnt:  

Læge på øen, at der er andre børn og en børnehave, samt en hverdag uden stress og jag.  

BLIVER DE BOENDE, ELLER FLYTTER DE IGEN? – HVORFOR? 

• 61 respondenter (79,2 %) ønsker at blive boende 

• 12 respondenter (15,6 %) har ikke taget stilling endnu  

• 4 respondenter (5,2 %) ønsker at flytte igen 

Langt størsteparten (79,2%) af tilflytterne ønsker således at blive boende på øen.  

 

De 15,6% som endnu ikke har taget stilling, angiver følgende årsager: 

• Mangler leje- eller ejebolig i rimelig stand  

• Ved endnu ikke om der er grundlag for at drive forretning på øen 

• Ved ikke om det bliver for besværligt med indkøb, transport m.m. 

• Ved ikke om der er tilstrækkeligt med aktiviteter og socialt netværk 

• Usikkerhed omkring offentlig service og ældrepleje   

Der er 5,2% som vil flytte fra øen. Det skyldes bl.a. studiestart, et pendlerliv der ikke fungerer, og 

oplevelsen af klikedannelser. 

På s. 12-17 ser vi nærmere på resultaterne fra fraflytterundersøgelsen, herunder årsagerne til 

respondenternes fraflytning fra småøerne.  

3 (3,9%)

64 (83,1%)

43 (55,8%)

3 (3,9%)

20 (26%)

9 (11,7%)

10 (13%)

5 (6,5%)

13 (16,9%)

23 (29,9%)

Andet

Naturen og roen

Fællesskabet

Billige boliger

Tryghed

Skole

Forenings- og kulturlivet

Turismen

Dagligvarebutik

Færgeforbindelsen

Hvad er efter din mening øens største styrker? 
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HVAD KAN ØERNE GØRE FOR AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE NYE BEBOERE? 

Respondenterne blev spurgt om, hvad de mener der skal til, for at øerne kan lykkes med at tiltrække 

og fastholde nye beboere. Kommentarerne er her grupperet i nogle overordnede emner: 

• Attraktive prøve-/lejeboliger, så ø-livet kan afprøves for en kortere periode 

• Flere boliger generelt 

• Bedre færgeforbindelser, der bl.a. muliggør pendling 

• Mere markedsføring af ø-livets herlighed, herunder det store fællesskab og den dejlige natur 

• Udvikling af turismen i yder- og højsæson 

• Flere jobs, arbejdspladser og bedre rammer for virksomheder 

• Målrettet velkomst og integrering af nye beboere, så de hurtigt bliver en del af fællesskabet 

• Bevare skole, daginstitution og dagligvarehandel   

Alle kommentarer fremgår af bilag 2, spørgsmål 19. 

 

Delkonklusion på tilflytterundersøgelsen  

Som nævnt tidligere, er det en begrænset mængde data, der ligger til grund for denne undersøgelse 

(77 respondenter), og kun med deltagelse fra 12 af de 27 danske småøer. Vi beder dig som læser 

have dette in mente, i forhold til konklusionerne på undersøgelsen:  

Det er i overvejende grad mennesker +40 år, der flytter til småøerne, og størsteparten (54,5%) er 

par uden hjemmeboende børn. Dog udgør par med mindst et hjemmeboende barn næsten en 

fjerdedel (24,7 %) af alle tilflyttere. Fordelingen af aldersgrupperne kan være meget forskellig fra ø til 

ø, afhængig af faciliteter og rammebetingelser for den enkelte ø.  

Børnefamilierne efterspørger især øer, hvor der er skole/dagtilbud og legekammerater, samt en 

overkommelig sejltid, så børnene i de store klasser kan gå i skole på fastlandet. Valget af ø er i høj 

grad styret af, om der er relationer til øen i forvejen, og om man kan finde en egnet bolig.   

Natur, fællesskab og drømmen om et mere enkelt og roligt liv er det, de fleste søger ved ø-livet, og 

også det de fremhæver som øernes største styrker. Størsteparten (79,2%) udtrykker ønske om at 

blive boende på øen, hvilket må ses som udtryk for, at drømmen om ø-livet i store træk er blevet 

indfriet.  

Bosætning på småøerne er udfordret af mange forhold, ikke mindst manglen på boliger i ordentlig 

stand. Der er især mangel på lejeboliger, men også på ejerboliger.  

Tilflytterne til småøerne er ofte kendetegnet ved, at de virkelige VIL ø-livet, og er villige til at gå på 

kompromis med drømmeboligen eller ønskejobbet for at etablere et liv som øbo.     

Undersøgelsen har vist, at ø-samfundene på de 12 øer, er rigtig gode til at få tilflytterne til at føle sig 

velkommen og hurtigt få dem integreret i lokalsamfundet, men at det på de fleste øer ikke er sat i 

system og derfor opleves som uorganiseret. En række småøer arbejder målrettet på at forbedre 

dette.  

Ligeledes har undersøgelsen sat spot på tilflytternes informationsbehov og -kanaler. Informationen 

søges primært ved at besøge øen, og via søgning på øens hjemmeside. Størsteparten (64,9%) af 

tilflytterne i undersøgelsen oplever, at de får den hjælp og information fra deres ø, som de har behov 

for. Men der er også en del, der savner mere information, fx på øens hjemmeside målrettet 

potentielle og nye øboere.  
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Flere af de øer, der har deltaget i undersøgelsen og det tilhørende projekt ”Nye naboer – mere ø-liv”, 

er begyndt at arbejde meget målrettet og strategisk med deres kommunikation udadtil. Det har bl.a. 

resulteret i nye eller reviderede hjemmesider, hvor opbygning og indhold får et tydeligt fokus på 

bosætning og den information, som potentielle og nye tilflyttere har behov for og efterlyser.  

FRAFLYTNING FRA SMÅØERNE 

Fraflytterundersøgelsen har deltagere fra 24 respondenter fordelt på følgende øer:  

Anholt, Agersø, Endelave, Fejø, Omø og Strynø.  

 

Figuren til højre viser fordelingen af antal 

respondenter på de seks øer.  

 

Bemærk, at der er tale om et meget lille 

datagrundlag (24 respondenter fra 6 ud af de 27 

småøer), samt at der kun er tale om fraflyttere i 

perioden 1. januar 2016 – 1. marts 2019.  

Nedenstående data og konklusioner, skal derfor 

læses og anvendes i lyset af det begrænsede 

antal respondenter, og den beskedne geografiske 

repræsentation af småøer. 

Fraflytterundersøgelsen bør ikke anvendes til at drage endegyldige konklusioner om livet på 

småøerne eller årsagerne til fraflytning generelt, men kan give et fingerpeg om, og et interessant 

billede af, hvordan fraflytterne i undersøgelsen har oplevet ø-livet. Et billede med flere fællestræk på 

tværs af de deltagende øer. Det gælder både i forhold til de positive og negative sider.  

 

Hvem flytter fra øerne? 

Der er lidt flere mænd end kvinder, der fraflytter småøerne: Mænd (54,2%) og kvinder (45,8%). 

Indenfor vores målgruppe af respondenter (18-80 årige), fordeler fraflytterne sig således: 

18-25 årige (16,7%) 

26-39 årige (37,5%) 

40-55 årige (20,8%) 

56-65 årige (16,7%) 

66-75 årige (8,3%) 

76-80 årige (0%) 

 

Husstandenes sammensætning fordeler sig i følgende grupper:  

• Par uden hjemmeboende børn (45,8%) 

• Par med mindst et hjemmeboende barn (20,8%) 

• Enlig uden hjemmeboende børn (20,8%) 

• Enlige med mindst et hjemmeboende barn (4,2%) 

• Andet (8,3%) 

Anholt; 8

Strynø; 7

Omø; 4

Agersø; 3

Endelave; 1
Fejø; 1
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Hvorfor flytter de? 

Nedenstående er de tre hyppigste årsager til, at respondenterne flyttede fra øen: 

• Fik et job et andet sted (20,8%) 

• Kunne ikke finde en egnet bolig (20,8%) 

• Drømmen om egen virksomhed blev ikke indfriet (16,8%)   

De samlede besvarelser fremgår af bilag 3, spørgsmål 6. 

HVAD ER FRAFLYTTERNES OPLEVELSE AF Ø-LIVET? 

For at få en dybere forståelse af, hvad fraflytterne har oplevet som godt og skidt, har vi spurgt ind til 

deres tilfredshed med forskellige aspekter ved ø-livet og med ø-livet generelt, samt om der er noget, 

der har overrasket dem positivt eller negativt, og hvad de ser som øens største styrker og 

svagheder.  

Fraflytterne udtrykker stor tilfredshed (meget tilfreds/tilfreds) med naturen, fællesskabet, 

foreningslivet og dagligvarehandlen, men også en forholdsvis stor tilfredshed med 

færgeforbindelsen.  

Størst utilfredshed (meget utilfreds/utilfreds) er der omkring rammerne for at drive erhverv, men også 

færgeforbindelse, boligudbud, boligkvalitet og offentlig service opleves som utilfredsstillende af en 

del fraflyttere. 

Færgeforbindelsen er der således både positive og negative oplevelser af. Det skyldes primært store 

forskelle fra ø til ø. Det gælder både i forhold til sejltid, afgangstider og antal afgange i løbet af  

døgnet.  

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Hvor tilfreds var du med følgende aspekter ved ø-livet?

meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds ikke relevant

”Det er svært at 

drive erhverv, når 

færgen er 

utilregnelig” 

”Lejeboligerne er for 

små og alt, alt for dyre 

– og det er et stort sats 

at købe et hus et 

sådant sted” 
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Ser vi på tværs af de ti udvalgte aspekter ved ø-livet (søjlediagrammet nederst s.13), så udtrykker 

fraflytterne generelt stor tilfredshed (blå og turkise søjler), og i mindre grad utilfredshed (grønne og 

orange søjler). Samme billede ser vi i nedenstående diagram, hvor vi har spurgt ind til fraflytternes 

tilfredshed med ø-livet generelt:   

21 ud af de 24 respondenter (svarende til 87,5%) svarer, at de var meget tilfredse/tilfredse med at 

bo på øerne. Kun 2 ud af de 24 respondenter (svarende til 8,3%) har givet udtryk for, at de var 

utilfredse med ø-livet generelt.  

I det forrige diagram nederst på s.13 så vi en vis utilfredshed med nogle aspekter ved ø-livet, men 

tilsyneladende opvejes de af en stor tilfredshed med andre dele af ø-livet. Fraflytningen skyldes 

således ikke utilfredshed med ø-livet generelt, men andre årsager som beskrevet på s.13.  

 

Hvad er øens styrker og svagheder? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fraflytterne er langt hen ad vejen enige med tilflytterne i, hvad der er øernes styrker. Det er igen 

naturen og roen der scorer højest. 17 ud af de 24 respondenter (svarende til 70,8%) har angivet 

natur og ro som en af øens største styrker. Fællesskabet og tryghed scorer ligeledes højt i 

undersøgelsen blandt fraflytterne. For tilflytterne var det kun 26%, der angav tryghed som en stor 

styrke ved ø-livet, hvorimod 41,7% af fraflytterne (svarende til 10 ud af 24 respondenter) fremhæver 

trygheden.     

0

0

2 (8,3%)

1 (4,2%)

9 (37,5%)

12 (50%)

Ved ikke

Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds

Hvor tilfreds/utilfreds har du generelt været med at bo på 
øen?

2 (8,3%)

17 (70,8%)

11 (45,8%)

1 (4,2%)

10 (41,7%)

2 (8,3%)

2 (8,3%)

3 (12,5%)

4 (16,7%)

3 (12,5%)

Andet

Naturen og roen

Fællesskabet

Billige boliger

Tryghed

Skole

Forenings- og kulturlivet

Turismen

Dagligvarebutik

Færgeforbindelsen

Hvad er efter din mening øens største styrker? 
(angiv max. 2 styrker)
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Ifølge 15 ud af 24 responderende fraflyttere (62,5%) er det manglende jobmuligheder, der er øernes 

største svaghed, men også dårlig færgeforbindelse og et utilstrækkeligt boligudbud af såvel leje- 

som ejerboliger, angives som store svagheder ved ø-livet. 

 

 

 

 

 

Flytter de tilbage? – og hvad skal der i givet fald til? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

41,7% af fraflytterne anser det for meget usandsynligt/usandsynligt at de senere flytter tilbage til 

øen. En tredjedel af respondenterne er ikke afklaret (har svaret ”ved ikke” eller ”hverken eller”), og 

29,2% anser det for sandsynligt, at de vender tilbage på et senere tidspunkt.  

”Helårshuse bliver benyttet 

som fritidshuse. Medfører 

lille udbud og relativt høje 

priser”  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ved ikke Meget
usandsynligt

Usandsynligt Hverken
eller

Sandsynligt Meget
sandsynligt

12,5% 12,5%

29,2%

20,8%

29,2%

0,0%

Hvor sandsynligt er det, at du på et senere tidspunkt flytter 
tilbage til øen?

”Jeg var ikke afhængig af de 

lokale jobmuligheder. Havde 

jeg været det, havde jeg 

ikke kunnet bo der” 

1 (4,2%)

0

1 (4,2%)

3 (12,5%)

15 (62,5%)

3 (12,5%)

0

3 (12,5%)

3 (12,5%)

9 (37,5%)

10 (41,7%)

Andet

Offentlig service

Turismen

Indkøbsmuligheder

Jobmuligheder

Lokalbefolkningen

Forenings- og kulturliv

Skole

Boligkvalitet

Boligudbud (til leje/salg)

Færgeforbindelsen

Hvad er efter din mening øens største svagheder 
(angiv max. 2 svagheder)
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Er der noget, der kunne få dig til at overveje at flytte tilbage til øen? 

 

”Helårshuse bliver benyttet  

”Helårshuse bliver benyttet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kommentarer fremgår af bilag 4 spørgsmål 12. 

HVAD KAN ØERNE GØRE FOR AT FASTHOLDE FLERE ØBOERE?  

Fraflytterne er meget enige med tilflytterne, om hvad der skal til for at flere øboere bliver boende. Det 

handler primært om følgende tre forhold: 

• Bedre færgeforbindelse 

• Flere jobmuligheder  

• Flere lejeboliger 

Alle kommentarer fremgår af bilag 4, spørgsmål 13. 

 

Delkonklusion på fraflytterundersøgelsen 

Som nævnt tidligere, er det kun 24 fraflyttere der har deltaget i undersøgelsen og med 

repræsentation fra 6 ud af de 27 småøer. Vi beder dig som læser have dette in mente, i forhold til 

konklusionerne på undersøgelsen:  

Størsteparten af fraflytterne er i aldersgrupperne 26-39 årige (37,5%) og 40-55 årige (20,8%), og 

størsteparten (45,8%) er par uden hjemmeboende børn. Heraf vil der sandsynligvis være en del 

”førfamilier” (par, der endnu ikke har stiftet familie), og man kunne tro, at det var bekymringer 

omkring skole, transporttid og for få legekammerater, der var årsagerne til fraflytningen, men det er 

langt fra tilfældet.   

Fraflytningen skyldes primært tre ting:  

• Fik job et andet sted (20,8%) 

• Kunne ikke finde en egnet bolig (20,8%) 

• Drømmen om egen virksomhed blev ikke indfriet (16,8%) 

Det er således primært vanskeligheder omkring job- og boligsituationen, der fører til fraflytning, og 

ikke en dårlig oplevelse med ø-livet generelt. Dette understøttes af, at hele 87,5% af fraflytterne 

svarer, at de har været meget tilfredse/tilfredse med at bo på øen.  

”Flere 

seniorboliger” 

”Hvis der var en bolig man 

kunne bo i året rundt. 

Både leje og købe bolig. 

Flere jobmuligheder og 

flere børn” 

”Nej, min tid på øen 

giver kun særdeles 

positive minder, men 

ikke til gentagelse pga. 

andre forhold”  

 

”Det afhænger af 

familie- og 

jobsituation, og har 

intet at gøre med 

selve øen” 
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Fraflytterne udtrykker stor tilfredshed med naturen, fællesskabet, foreningslivet og 

dagligvarehandlen. Færgeforbindelsen er der delte meninger om. På nogle øer betragtes den som 

tilfredsstillende og en styrke for øen. På andre øer er det modsatte gældende. Det skyldes 

formodentlig store indbyrdes forskelle i sejltid, afgangstider og antal afgange i løbet af døgnet samt 

omfang og håndtering af driftsstop. 

Blandt fraflytterne er der størst utilfredshed med rammerne for at drive erhverv, men også 

boligudbud, boligkvalitet og offentlig service opleves generelt som utilfredsstillende. Det passer godt 

sammen med de primære årsager til fraflytningen: Utilstrækkelige job- og bomuligheder.  

Da fraflytterne overordnet set udtrykker tilfredshed med ø-livet, er det måske ikke så overraskende 

at 29,2% anser det for sandsynligt, at de vender tilbage på et senere tidspunkt. Tilsvarende anser 

41,7% det for usandsynligt, at de flytter tilbage. Ca. en tredjedel er endnu ikke afklaret om de vil 

være øboere igen.  

 

Trods det beskedne antal respondenter vover vi at betragte ovenstående svar som et fingerpeg om, 

at det er muligt at tiltrække og fastholde flere øboere, men at det forudsætter især en forbedring af 

job- og bomulighederne, herunder rammerne for at drive erhverv, etablering af lejeboliger og 

velfungerende færgeforbindelser.    

KONKLUSION  

På baggrund af svarene fra 77 tilflyttere og 24 fraflyttere fra 12 af de 27 danske småøer, er vi blevet 

en del klogere på hvem de nye øboere er, hvordan de har oplevet ø-livet, og hvad der er de 

væsentligste årsager til, at de bliver boende eller flytter igen. De deltagende øer er: 

Anholt, Agersø, Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.  

Det er i overvejende grad mennesker +40 år, der flytter til småøerne, og størsteparten (54,5%) er 

par uden hjemmeboende børn. Dog udgør par med mindst et hjemmeboende barn næsten en 

fjerdedel (24,7%) af alle tilflytterne i undersøgelsen. Fordelingen af aldersgrupperne kan være meget 

forskellig fra ø til ø, afhængig af faciliteter og rammebetingelser for den enkelte ø. F.eks. sejltid, 

nærhed til job, om der er skole og legekammerater m.m. 

Valget af ø er i høj grad styret af, om der er relationer til øen i forvejen, og om man kan finde en 

egnet bolig. Størsteparten af tilflytterne kender således øen i forvejen, og undersøger ikke 

mulighederne på andre øer. De, som ikke har megen kendskab til øen i forvejen, søger primært 

information ved at besøge øen og via øens hjemmeside.  

Øerne ligger dermed ikke i indbyrdes konkurrence om tilflytterne, men har hver deres styrker og 

muligheder – og hver deres gruppe af potentielle tilflyttere ofte med tilknytning til øen (familie, 

sommerhusejere, sejlere, campister m.fl.)   

Undersøgelsen har vist, at der er stor tilfredshed med ø-livet, såvel blandt de tilflyttere, der bliver 

boende, som hos dem, der vælger at flytte fra øen. Det kan umiddelbart virke selvmodsigende med 

en høj tilfredshed med ø-livet blandt fraflytterne, men forklaringen ligger i årsagerne til fraflytningen: 

Det er i følge respondenterne primært problemer med job- og boligsituationen, der ”tvinger” folk til at 

fraflytte øerne, og ikke manglende trivsel på øen.  

Trivslen er tæt forbundet med ø-samfundenes evne til tage godt imod de nye øboere og hurtigt få 

dem integreret i fællesskabet.  

Ø-livets styrker er naturen, roen, fællesskabet, og muligheden for at skabe sig en enkel, rolig og tryg 

tilværelse. Det er det, som tilflytterne søger og finder, og som oftest opvejer de ulemper, der også er 

forbundet med ø-livet.  
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Det er vores opfattelse, at småøerne har nogle unikke kvaliteter, der giver dem gode muligheder for 

at tiltrække og fastholde flere øboere. Tilflytter- og fraflytterundersøgelsen har bekræftet vores 

opfattelse, og understreget at hvis småøerne skal lykkes med at tiltrække og fastholde nye øboere, 

så er det nødvendigt at forbedre øernes job- og bomuligheder, herunder rammerne for at drive 

erhverv, etablering af lejeboliger og velfungerende færgeforbindelser.   

En sådan indsats klares ikke af øboerne alene, men forudsætter samarbejder med både stat og 

kommune, bolig- og færgeselskaber, erhvervs- og turismeorganisationer, og ikke mindst 

finanssektoren. 
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Bilag 1: Spørgeskema, tilflyttere (tom)



1.

Markér kun ét felt.

Agersø

Anholt

Askø/Lilleø

Avernakø

Barsø

Birkholm

Bjørnø

Baagø

Drejø

Egholm

Endelave

Fejø

Femø

Fur

Hjarnø

Hjortø

Lyø

Mandø

Nekselø

Omø

Orø

Sejerø

Skarø

Strynø

Tunø

Venø

Årø

1. Hvilken ø er du flyttet til? *



2.

Markér kun ét felt.

Mellem 1. jan. 2016 – 31. dec. 2017

Mellem 1. jan. 2018 – 31. aug. 2018

Efter 1. september 2018

3.

Markér kun ét felt.

mand

kvinde

4.

Markér kun ét felt.

18-25 år

26-39 år

40-55 år

56-65 år

66-75 år

76- år

5.

Markér kun ét felt.

Andet:

Par med mindst et hjemmeboende barn

Par uden hjemmeboende børn

Enlig med mindst et hjemmeboende barn

Enlig uden hjemmeboende børn

2. Hvornår er du flyttet til øen? *

3. Angiv køn *

4. Angiv alder *

5. Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på din nuværende husstand? *



DINE OVERVEJELSER INDEN FLYTNING

6.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Jeg er opvokset på øen og vil gerne flytte tilbage

Naturen og roen tiltrak mig

Ønsket om en økologisk bæredygtig livsstil

Det nære fællesskab på øen

Drømmen om et enkelt og roligt liv

Jeg har haft et sommerhus/fritidshus på øen

Jeg fandt mit drømmehus

Jeg fik job på øen

Jeg kan udleve en drøm om egen virksomhed

Jeg vil nyde min pensionisttilværelse her

7.

Markér kun ét felt.

nej

ja

8.

6. Hvad var de primære årsager til, at du flyttede til øen? Sæt op til 3 X'er *

7. Undersøgte du forholdene på andre øer inden du besluttede dig for at flytte? *

hvis ja: beskriv hvad der var den primære årsag til at de blev valgt fra?



9.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Sammenslutningen af Danske Småøer

Øens hjemmeside

Øens bosætningsguide/ambassadør

Google-søgning

Venner, familie og øvrigt netværk

Sociale medier (Facebook, Instagram mv.)

Ejendomsmægleres hjemmeside

Boligportalen

Ved at besøge øen selv

Ingen steder. Jeg kendte øen i forvejen.

10.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Skole

Daginstitution/dagpleje

Indkøbsmuligheder

Foreninger

Aktivitetsmuligheder

Naturforhold (kyst, stier mv.)

Udbud af lejeboliger

Udbud af boliger eller byggegrunde til salg

Lokale arrangementer

Færgeforbindelse

Internethastigheden

Jobmuligheder på øen/fastlandet

Pendlermulighed til job på fastlandet

Generel viden om kommunen som øen tilhører

Ingen af ovenstående

8. Hvor søgte du informationer om øen, som du er flyttet til? (sæt gerne flere
krydser) *

9. Hvilke af følgende informationer søgte du viden om, inden du flyttede til øen?
(sæt gerne flere krydser) *



11.

Markér kun ét felt.

nej

ja

Har ikke besøgt øens hjemmeside

12.

13.

Markér kun ét felt.

nej

ja

Har ikke besøgt øens hjemmeside

14.

DIN MODTAGELSE PÅ ØEN

10. Fandt du de informationer du søgte, da du besøgte øens hjemmeside inden
flytningen? *

hvis ja, beskriv gerne, hvad du fandt

11. Savnede du nogle informationer på øens hjemmeside? *

hvis ja, beskriv gerne, hvad du savnede



15.

Markér kun ét felt pr. række.

16.

17.

Markér kun ét felt pr. række.

12. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din modtagelse på øen? *

meget
enig

enig
hverken

eller
uenig

meget
uenig

ikke
relevant

Jeg blev taget godt imod
af øboerne

Jeg oplevede at
modtagelsen var meget
velorganiseret

Jeg blev hurtigt en del af
det lokale fællesskab

Jeg fik al den hjælp og
information jeg havde
brug for

Jeg blev taget godt imod
af øboerne

Jeg oplevede at
modtagelsen var meget
velorganiseret

Jeg blev hurtigt en del af
det lokale fællesskab

Jeg fik al den hjælp og
information jeg havde
brug for

uddyb gerne

13. I hvilken grad føler du, at du i forbindelse med din flytning har fået den
hjælp/informationer du havde behov for? *

i meget høj
grad

i høj
grad

i nogen
grad

i mindre
grad

slet
ikke

ved
ikke

Fra kommunen

Fra lokalområdet
(øen)

Fra kommunen

Fra lokalområdet
(øen)



18.

DIN OPLEVELSE AF ØEN

19.

Markér kun ét felt.

Valgmulighed 1

20.

21.

Markér kun ét felt.

Ja

Nej

Har ikke taget stilling endnu

14. Hvilken hjælp/informationer var særlig vigtige for dig at få adgang til?

15. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende aspekter ved det sted, du er
flyttet til? *

uddyb gerne

16. Vil du/din familie blive boende på øen? *



22.

23.

24.

Hvis nej - hvad er hovedårsagen til dette?

Hvis I ikke har taget stilling endnu - hvad er hovedårsagen til dette?

17. Er der noget, der har overrasket dig (positivt eller negativt) ved livet på øen?
Beskriv gerne:



25.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Naturen og roen

Fællesskabet

Billige boliger

Tryghed

Skole

Forenings- og kulturlivet

Turismen

Dagligvarebutik

Færgeforbindelsen

26.

27.

18. Hvad er efter din mening de største styrker ved din ø? (sæt max 2 krydser) *

19. Hvad kan øen gøre for at tiltrække nye beboere?

20. Hvad kan øen gøre for at fastholde flere af tilflytterne?



28.

Tak for hjælpen - Husk at trykke 'send' herunder!
Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

'Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne' er et samarbejdsprojekt
og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og
LAG Småøerne.

Dette indhold er hverken oprettet eller godkendt af Google.

21. Har du bemærkninger i øvrigt?

 Analyse

https://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm&sa=D&ust=1580305754292000&usg=AFQjCNHrvV1LQGX-S-Vjv_1PZkBbFPj7nw
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Bilag 2: Citater fra tilflytterundersøgelsen 

Undersøgte du forholdene på andre øer inden du besluttede dig for at flytte? 
 
Hvis ja: beskriv hvad der var den primære årsag til at de blev valgt fra? 
20 svar 

Muligheden for forpagtning 

De huse, der da var til salg 

færgetider 

Manglende skole, børnehave osv. 

Primært antallet af børn 

For besværligt at komme til fastlandet og passe et job. Mangel på skole og daginstitution og dermed mangel 

på børnefamilier. 

Manglende skole 

færgeforbindelse 

Er kommet på øen siden 1992 

For stor afstand fra tidl hjemsted 

Jeg faldt for Femø 

Ville Omø 

Strynø har bedre/tættere fællesskab 

Ejendommen lå på Fejø 

Stor aktivitet. Afstanden til børn og børnebørn. 

Manglende skole samt for lange tider overfartstider med færge. 

Fandt drømmehuset 

Det gode fællesskab 

For lang færgetur som pendler. Fandt den perfekte ejendom på Fejø. 

Kendte Askø-Lilleø 

 

 

   

   

 
Fandt du de informationer du søgte, da du besøgte øens hjemmeside inden 

flytningen?  

Hvis ja, beskriv gerne, hvad du fandt 19 svar 

Stort set svar på det meste 

Dog en hjemmeside der trængte til en opdatering 

Boliger, foreninger, aktiviteter. 

Information om hvor jeg kunne indhente yderligere info. Bl mobil nr på bosætningsgruppen medlemmerne 

(vedkommende har ikke besvaret spørgsmålet i den manuelle udgave) 

God beskrivelse af øen og dens mange foreninger. 

Et på hjemmesiderne aktiv foreningsliv. 

færge info oversigt over spisesteder osv. 

Kendte øen i forvejen 

Fin beskrivelse af skole, natur, aktiviteter og generelt livet som øbo. færgeinfo fandt vi på færgens 

hjemmeside. 

Det var ikke så meget vi kiggede efter, mest færgetider, de var det vigtigste 

Butik åbningstider og hvad som sker samt info om færgetider 

Oplysninger om skole, natur, indkøbsmuligheder, foreninger. 

Der var rigtig mange svar. Det vigtigste var snakken med kirsten Sydendal 



Bilag 2: Citater fra tilflytterundersøgelsen 

Det vigtigste var flere besøg på øen. Kontakter til familier/øboere og det generelle indtryk af hjemmesiden 

Kontaktperson 

Delvis ja. 

Om lokale foreninger og aktiviteter 

Bolig til leje og til salg, aktiviteter, hvor jeg kunne finde hvad 

 

 

Savnede du nogle informationer på øens hjemmeside? 
 

Hvis ja, beskriv gerne, hvad du savnede 18 svar 

Generelle informationer som man har brug for som tilflytter - fx hvordan fungerer affaldssortering og tømning 

af containere. Hvordan fungerer fragt af gods med færgen? 

Generel info. om godstransport - affald - andre erhvervsdrivende 

info om leje- / prøveboliger 

Mere opdateret materiale 

internethastighed 

Flere billeder og personlige beskrivelser af hverdagslivet 

Øens beredskab i tilfælde af brand og anden ulykke. 

Aktiviteter, arrangementer og noget om færgeforbindelsen 

En fyldestgørende aktivitetskalender med alle foreninger og aktiviteter 

Det var ikke hjemmesiden, der gjorde at jeg flyttede til øen. 

se overfor, ikke relevant 

Det var ikke så meget specifikke informationer, men den kunne godt være lidt mere opdateret. 

Beskrivelse og kontaktinformation på forskellige kontaktpersoner der kan kontaktes ved besøg på øen (guide 

i forhold til bosætning). Førstehåndsindtrykket er det vigtigste.  

Huse til salg. Lejeboliger. Jobmuligheder, fragtpriser med webshop, erhvervsdrivende der fortæller hvordan 

de kom i gang (interviews), muligheden for hjemmepasning i Slagelse kommune. 

Fane om Fællesskaber – finde ligesindede (håndværkere, akademikere, alternative behandlere, økologi,  

ældrefællesskaber, storfamilie huse, kollektiver, osv). Vigtigt at kunne forestille sig de fællesskaber man kan 

blive en del af.  

Hvis man fx kigger på bornholm, så har de en meget aktiv bosætningspolitik. Vi savner noget tilsvarende for 

andre øer/kommuner. Med hjælp til lejlighed, kontaktperson, jobgaranti osv.... 

Lidt mere opdaterede oplysninger om lejeboliger 

Jobs på øen 

En generel opdatering. Hjemmesiden er forældet. 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din modtagelse på øen? 

Uddyb gerne 21 svar 

vores udlejere var til stor hjælp 

Ingen modtagelse. Måtte selv opsøge information 

(I den manuelle besvarelse var der ikke taget stilling til om modtagelsen blev oplevet som velorganiseret. 

Derfor er der indsat hverken/eller) 

De oplysninger vi har fået om øen, har vi gennem vores udlejer. Øboerne er meget reserverede 

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



Bilag 2: Citater fra tilflytterundersøgelsen 

Enkelte vi kendte i forvejen bød os velkommen. Men ikke noget officielt. 

Generelt en god modtagelse, da vi flyttede til øen. Tendens til kliker. 

Synes de fastboende har været super gode til at tage nye ind 

Familie og vennekreds tog helt naturligt imod 

Kliker. Svært at stå udenfor.  

Har haft sommerhus på øen i mange år. Ingen brug for speciel modtagelse. 

Har boet på øen før og kommet som turist. Derfor godt kendt med forholdene 

Har familie på øen. Derfor nemmere at blive en del af ø-samfundet. Har en fornemmelse af at det er 

forholdsvis nemt at blive taget godt i mod på Femø.  

Havde en familie jeg kunne spørge. Vigtigt at hjælpen nogle gange kommer af sig selv. Ikke alle kan lide at 

spørge om hjælp. 

Min kæreste har boet her i flere år 

Vi kendte øen 

Jeg lejede et hus, og min vært(inde) var fantastisk 

Blev inviteret til arrangementer. Oplevede imødekommenhed og interesse. Havde familie på øen, der ofte 

skabte kontakten. 

Den var ikke organiseret, men folk var venlige til at svare når man selv spurgte. 

Hvis man selv søger fællesskabet, så har man nemt ved at blive en del af det. Fejø mailingliste er et godt 

middel til at opnå kontakt. Sælgeren af ejendommen var et godt bindeled. 

Er kommet på Askø gennem mange år. Kender godt forholdene. 

 

 

Hvilken hjælp/informationer var særlig vigtige for dig at få adgang til? 41 svar 

Se tidligere svar 

Vi var selvhjulpne 

inkludering i øens arrangementer og aktiviteter 

Hvad gør man i tilfælde af ulykke, hvilke udbud / aktiviteter findes der 

Finansiering via kreditforening 

Materialegårdens åbningstider, arrangementer m.m (inden flytningen besøgte jeg ikke øens hjemmeside og 

kan derfor ikke sige noget om hvorvidt der var de ønskede informationer. Det var ikke muligt i spørgsmål 10 

og 11 at give det svar. 

- 

job og bolig 

Mere viden om den generelle infrastruktur og fremtidens planer herom 

Bomulighederne 

usikkerhed om adfærd i forhold til færgen 

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

På Færgen spurgte de efter et bevis og det havde jeg ikke, måtte vise mit sundhedkort. Vidste ikke at jeg 

først fik det til årsskifte  

Organisationen af alle de foreninger, der er på øen. Dette var og er svært at overskue. 

Færge priser - regler for erhverv 

Fra start info om færgefarten, priser, økort ordningen 

Skolens fremtid. Transport – færgens sejlplan (bl.a. i forhold til pendlere). Indkøbsmuligheder. 

Ambulancetjeneste. 

Det primære er færgens sejlplan (bl.a. i forhold til pendling) 

bopælsbolig regler og Ø-kort færgeforbindelser 

Intet! 

?????? 



Bilag 2: Citater fra tilflytterundersøgelsen 

Jeg mindes ikke jeg fik nogen hjælp fra hverken kommune eller lokalsamfund. 

Jeg blev inddraget i det lokale arbejde, straks flyttede til øen og fik der igennem viden om foreningsarbejdet. 

Fra kommunen fik jeg ingen speciel "velkomstpakke". 

Ingen særlige. Kender til det meste i forvejen. 

Som tilflytter har mødet med Slagelse Kommune (borgmester, politikere, embedsfolk) ikke været en 

behagelig oplevelse. Politikerne gør ikke noget for at gøre Omø til et dejligt sted at bo og besøge. I stedet 

bliver man betragtet som en byrde og kommunen laver en negativ fortælling om øen. Kommunen skal tænke 

meget over hvordan deres tilgang og fortælling virkelig er skadelig for udvikling af Omø.  

Vigtigste elementer. 1: Er der jobs til mig eller kan jeg skabe et job? Hvis ja: Hvad koster det at bo/leve? 

Kendte til næsten alt, da jeg er kommet på øen igennem mange år 

Indkøbsmulighedder og færgefart 

Ingen 

Skolevalg, lægevalg, finde lejebolig, jobmuligheder, transport, lokale aktiviteter. 

Skole, fritidsordning 

Kommunale tilladelser, vejledning, rådgivning, støttemuligheder 

Jeg skulle finde ud af om jeg skulle købe elller leje. Kirsten var ne stor hjælp 

Alt det officielle og Tipps til forskellige emner tex køb af bolig 

Ikke nogen specielt, men har fået mange gode og relevanteinformationer fra mine naboer. 

Kendte jo øen, da vi har haft sommerhus der i mange år. 

Traditioner. 

Forhold på øen, færge, købmand mm 

Foreninger 

Regler i forhold til lægeskift 

Forhold for handikappede 

Har ikke søgt hjælp, da jeg er lokalt i forvejen. 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende aspekter ved det sted, du er 

flyttet til? 

Uddyb gerne 21 svar 

Færgetiderne er ikke indrettet så man kan pendle. Kan ikke møde kl.8, og er først hjemme 18.30.  

Skal være ens priser på biltransport med færgen, uanset farven på nummerpladen. Forslag 40 kr. for alle ø-

biler.  

(I den manuelle besvarelse var der ikke taget stilling til Foreningsliv og fritidstilbud, Offentlig service samt 

Rammer for at drive erhverv) 

Ikke bosiddende ejere af huse, som forfalder. For få færgeafgange og langsom færgefart 

Kommunale tilbud virker lidt fraværende, som om det kun er nødtvungent, at vi får som andre borgere. 

Ældreområdet er drøftet, men også affald/genbrug mangler et løft. Meget skal tages med til kommunes 

andre pladser. 

Undersøgelsen for nytilflyttere forekommer meget tidlig, efter indflytning da vi ikke har haft mulighed for at 

deltage aktiv i foreningslivet. Derfor forekommer de fleste spørgsmål urelevant ud fra de kriterier, der stilles 

og derigennem kan der ikke besvares korrekt. 

Der er mange turister og dermed mulighed for at lave aktiviteter, ikke sagt at man vil være selvstændig 

Det summer af kreativitet, det giver inspiration til at være aktiv til gavn for øen. Begrænsede muligheder for 

dagligvarer om vinteren. Suppleres via indkøb på fastlandet. 

Der er mangel på lejeboliger. Godt hvis vi havde en aftenfærge oftere og hvis kommunen ville være mere 

åben mht at indsætte ekstrafærger. 



Bilag 2: Citater fra tilflytterundersøgelsen 

Det generelle boligudbud og boligkvalitet kunne være bedre. Der er for mange dårlige boliger som pga. 

deres kvalitet kun kan udlejes til socialt belastede borgere. Utrolig lang kommunal sagsbehandlingstid i 

forbindelse med etablering af fødevarevirksomhed.  

Færgeforbindelser til Stigsnæs er eneste mulighed – afløserfærge og dårlige færgeforbindelser er den 

største hindring for udvikling/tilflytning 

Generende at færgeforbindelsen er så dyr, at man næsten er flov ved at invitere gæster fra resten af landet. 

Der er for mange fup-moderniserede lejeboliger. - Kommunen bør se på udbuddet af lejeboligerne Hvad 

angår offentlig service ville det være bedst, hvis der er ældreboliger og akutstuer, så man undgår 

indlæggelse og flytning på grund af mindre god service. Det ville være rart, hvis borgerservice og 

praktiserende læge til stede på øen med jævne mellemrum i løbet af et år. 

Alt for få boliger, men boligkvaliteten er ok. Tilsvarende er dagligvarehandlen, færgeforbindelse og 

foreningsliv/fritidstilbud tilfredsstillende. Offentlig service er fin, og naturen er i top. 

I forhold til fællesskabet er der for meget småsamfundsballade. Det er ikke velset at have en anden tilgang til 

tingene end flertallet.  

Rammer for at drive erhverv er ok, men erhvervsarealer er på få hænder. Føles konkurrenceforvridende. 

 

Rammer for at drive erhverv. Tænker helt klart at vi som Ø skal blive bedre til at videns dele og idé udvikle. 

Også uden at der behøves at være nogen andre instanser bag end os selv. Men det er også til tider hårdt, at 

løfte i så lille en flok, som et ø samfund er, og derfor skal man virkelig være engageret og en ildsjæl, for at 

kunne overskue at få alle sine gode idéer ud i livet. Der er det dog lettere at være i en storby, hvor nogle 

andre tit har den samme idé, og du blot kan bidrage parifært. Så måske en hybrid, hvor man over nettet kan 

være en del af et fællesskab, der vil det samme, men som ikke nødvendigvis er bosat på samme ø. 

Har ingen børn. 

Utilfreds med købmandens åbningstider, priser og udbud. Ustabil færgefart. Forbindelser med andre 

offentlige transporter. Ingen eller ringe boliger til udlejning. Vi skal kæmpe med at øboerne for samme tilbud i 

ældre pleje som på fastlandet. 

Kommunen burde i langt højere grad understøtte øernes unikke potentiale 

Internetforbindelsen er så dårlig, at hjemmearbejde ikke er muligt 

Har været nødsaget til, at placere egen virksomhed på den anden side, da der ikke var ledige 

lokaler/bygninger på øen. 

Det er absolut ikke nemt, at bo på Askø og passe sit job på Sjælland og færgerne sejler særplan. Vi er 

nødsaget til i en kortere periode at overnatte på fastlandet for at kunne passe vores job. 

Har bosat mig i mit sommerhus og kendte til forholdene på øen. 

 

 

Vil du/din familie blive boende på øen? 

Hvis nej - hvad er hovedårsagen til dette? 5 svar 

studiestart i anden landsdel/by 

Se ovenstående omkring færgetider og priser på bil.. 

Klikedannelserne der styrer øen  

Naturen freden naboskaberne og foreningslivet 

Bor med ægtefælle 

 

Hvis I ikke har taget stilling endnu - hvad er hovedårsagen til dette?11 svar 

Vi har problemer med at finde en lejebolig i nogenlunde stand 



Bilag 2: Citater fra tilflytterundersøgelsen 

Ved ikke endnu om der er grundlag for at drive en fornuftig forretning 

Vi må se hvor "besværligt" transport, indkøb og andet bliver. Støder der sygdom til, med behandling ofte, 

trækker det bestemt mod fastlandet 

Vi skal lige lande på øen og stikke fingeren i mulden. 😉 

Tilstrækkelig med tilbud til folk i vor alder og social netværk 

Det må tiden vise. 

Usikker på ældreforhold f.eks. manglende plejehjem. 

Det afhænger af færge og offentlig service. 

VI skal se om vi kan få privatøkonomien til at løbe rundt. 

Manglende bolig kan spænde ben. Mange huse sælges billigt internt. Mange huse til salg er meget dyrere. 

Om vi finder det rigtige hus og om barnet kommer til at trives i skolen på fastlandet.   

 

Er der noget, der har overrasket dig (positivt eller negativt) ved livet på øen? 

38 svar 

Er meget imponeret over sammenholdet og måden man støtter og hjælper hinanden på. Øen har rigtig 

mange ildsjæle som virkelig gør en stor indsats for at højne trivsel og udvikling her på øen 

Dårlig færgeservice ifm aftenaktiviteter på fastlandet 

positivt: natur og ro ... negativt: alt for få jævnaldrende (25-40 år) 

Hjælpsomheden, den oprigtige interesse i hinanden, børnesammenholdet. 

Forskellige priser på ø-biler. At det ikke er muligt at møde til tiden på jobbet.  

Hjælpsomheden, nærheden, men også besværet omkring det at der kan være komplikationer v både at 

arbejde/ være ansat og være “naboer” 

Negativt: Vi oplever generel mangel på lyst og initiativ til at prøve nye tiltag. Især øens ældre beboere vil 

gerne at alting "forbliver ved det gamle" 

Glade, hjælpsomme mennesker og man bliver hurtigt en del af lokalsamfundet 

Det vil bedre kunne besvares om et halv års tid 

Aktivitetsniveauet og fællesskab er meget højt, det er positivt. 

Der er stor forenings aktivitet og passion for øens fremtid 

Der kræves meget af et lille samfund som en ø. Ofte beskrives det meget idyllisk at bo på en ø, men man 

skal være parate til også at håndtere konflikter på en konstruktiv måde, da både positive og negative 

oplevelser ofte bliver stærkere i et lille samfund. 

folk er utrolige venlige og imødekommende 

Vejret er tættere på 

Som forhenværende øbo har det været interessant, at man som ny opstartet pludselig bliver set på med 

andre øjne, end man begyndte som selvstændig. 

Positivt: Den gode modtagelse fra øboerne og den store fællesskabsfølelse som findes på øen. Den 

"hjemlige hygge" på færgen. Den utrolig store hjælpsomhed som finde både hos borgere og færgepersonale. 

Et trygt og godt miljø for børn med masser af frihed. Negativt: At vores vej flere gange blev oversvømmet 

ved stormflod, og at der ikke er kommet en reaktion fra kommunen. Vi føler os overladt til os selv i en meget 

stor kommune. Grundvandssituationen (pesticidforurening) er meget bekymrende. Det føles som om 

kommunen (Slagelse) og politikerne er utrolig langt væk, og det føles som om at der ikke er reel mulighed for 

indflydelse. 

Har været positivt overrasket over hvor gode de fastboende har været til at tage os med i de forskellige 

aktiviteter 

Smålighed – har travlt med hvad andre gør. Øen er opdelt i mindre enheder (kliker), men alle hjælper 

hinanden. Der står ALTID nogen klar til at hjælpe hvis man spørger. Særlig kæmpe ros til havnefoged Jesper 

Hansen og hans store stykke arbejde på alle fronter. Den rette mand til den rette post. 

ja den sammenspisthed der hersker 
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Negativt: Adgangen til naturen er blevet begrænset meget ved at stier er blevet lukket med hegn, skilte eller 

bare pløjet væk. 

Det store arbejde øboerne påtager sig for deres lokalsamfund. 

Hvor skønt det er at være midt i en vinterstorm eller se op på en stjernehimmel som ikke kan ses mange 

adresse steder i Danmark. Anholt er en rå ø, og følelsen af naturen nærvær er massiv. 

Havde aldrig troet at en færge kunne bringe så meget uro og utryghed. Mindes som barn, at færgen var en 

selvfølge. 

Ølivet er anderledes end provinslivet i den forstand at der her på Anholt er isolationen. Hvilket medfører 

nogle gode og dårlige ting. f.eks. er der en meget lang transporttid hvis man skal besøge venner og familie. 

Omvendt bor vi i en provinsby med egen skole, brugs, forsamlingshus, vognmand etc. Dette er svært at finde 

på fastlandet. Og isolationen fra alverdens tilbud tager mange som en dårlig ting. Men kort og godt så har de 

fleste flere muligheder end hvad der er godt for dem. Og nå ja, natur, mørke og ro, er her rigeligt af :) 

Stor hjælpsomhed og imødekommenhed. 

Hvor fantastisk simpelt et liv det er 

Helt fantastisk fugleliv, virkelig mange aktiviteter at deltage i. Rigtig godt sammenhold. 

Jeg er overrasket over, at foreningslivet er så hårdt. Der er meget arbejde i lokale foreninger og foreninger er 

ikke koordineret. Folk bliver pressede og stressede. 

I hvor høj grad - på gost og ondt - at alle ved alt om alle. 

Ubegrænset hjælpsomhed, nul kriminalitet, enorm tryghed, 400 gode venner 

At 17 forskellige nationer kan leve sammen så fredeligt 

Fællesskabet og at hjælpe hinanden 

Positivt, sammenhold og hjælpsomhed. 

Positiv overrasket over hjælpsomheden og et helt unikt naboskab 

Positiv over at der er kommet så mange børnefamilier til på kort tid 

Positivitet og TID 

en dejlig naturlig interesse for hinandens ve og vel 

Det rolige liv er virkelig et plus for sjælen. Har heller ikke været syg mens jeg har boet her. 

 

Hvad kan øen gøre for at tiltrække nye beboere? 59 svar 

Her mangler udlejningsboliger som folk kan leje for en kort periode således at ø-livet kan afprøves. 

Få et fælles projekt og overordnet målsætning for øens turisme i yder- og højsæson 

Bedre færge forbindelse, meget bedre internet 

Hyppigere og hurtigere passagerfærger 

Flere færgeafgange der gør at man kan have et job på fastlandet. 

sætte prøveboliger op, med en attraktiv pris 

En færgeafgang i ‘middagspausen’. Flere lejeboliger 

Have flere indslusnings-leje-boliger, opdatere hjemmesiden med de aktiviteter vi har. 

Give nye beboere mulighed for at pendle, så de kan møde til tiden på job, og til en færgepris på bil der er 

ens for alle. 

Hele tiden gøre alt for at gøre øen synlig ude i “verden”. Sørge for der er boligerne til interesserede tilflyttere 

Vise omverden hvor stort et fællesskab der er og hvor dejlig naturen er her 

Nye tiltag - nye arrangementer. En færgeplan der tage hensyn til pendlere. Flere arbejdspladser 

skabe arbejdspladser 

Billig bolig 

Medieopmærksomhed omkring ølivets mange fordele. Etablering af "prøveboliger" (Prøv en Ø) og 

lejeboliger. 

Gøre opmærksom på sine unikke gaver, og muligheder <3 

Opdatere deres hjemmeside med relevante fremtidsaktiviteter. 
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At der laves en video om hvordan man lever på øen , at man får en personlig kontakt, der tager en med til 

aktiviteter de første gange. 

Lave noget info materiale, som beskriver en hverdag på øen, de mest stillede spørgsmål og at man får tildelt 

en øboer, som man kan møde og som tager en med de første gange, hvor der er en aktivitet. Det kan være 

lidt en overvindelse at møde alene op, de første gange, når man ikke kender nogen. 

Sikre at skole, færge og dagligvareforretning vedbliver at eksistere, bruge social medier, bedre og mere 

samarbejde med kommunen, på tværs mellem kommunerne samt bruge Sammenslutningen af Danske 

Småøer. Der er også muligheder for at få tilflytning af flygtninge da en ø giver gode rammer for integration. 

billige boliger  

Investere i bæredygtighed, økologi og lokale beboerdrevne virksomheder 

 

Fokus på arbejdspladser. Lav en høring ved de allerede etablerede selvstændige. Måske har to af dem en 

deltids stilling hver, som til sammen kan ses som en fuldtids stilling. Tænk i nye baner – måske at lave en  

institution/bosted/mentorordning eller efterskole. Jeg tror at arbejde er det vigtigste punkt i emnet om 

tiltrækning. Kan der lokkes men en fuldtidsstilling, så skal der nok være nogen der slår til. Lysten til at flytte til 

øerne er der, men tilgængeligheden mangler. 

 

Der mangler lejeboliger i nutidig standard 

Bevare skole og dagligvarebutik. Pålidelig og hyppig færgeforbindelse. Tilgængelige boliger af en vis kvalitet. 

Lejeboliger så interesserede kan prøve ø-livet uden at skulle gældsætte sig. Sørge for god koordination ml. 

færgeafgange og øvrig offentlig transport. Mulighed for billig overnatning ved færgeaflysning (evt. i 

færgeleje). Bedre mulighed for levering af varer fra andre end Postnord (DHL, GLS mv.) 

Synes faktisk der bliver gjort et stort arbejde, men alt andet lige er det anderledes at bo på en ø, man er 

afhængig af færge, man smutter ikke bare lige i biffen, ting skal planlægges bedre 

mere åbenhed og flere klare info på personer der kan tage godt mod en og være en slags personlig 

kontaktperson det næste stykke til i bosætningen at falde på plads og lære alle de små tricks de lokale 

kender og ved om. så gør det livet nemmere og hurtigere kommer på plads 

Ikke forringe færgefarten 

Arbejde for stabile færgeafgange. 

bedre forbindelser og lavere takster på færgen 

Gøre naturen mere tilgængelig og “lovlig” at færdes i, ad godkendte stier og iværksætte aktiviteter for børn 

og voksne evt. Med hjælp fra kommunen og så en stabil færgeforbindelse. 

Målrettet velkomst til nye beboere, hvor de bliver "hjulpet" ind i de eksisterende fællesskaber (efter ønske). 

Sikre flere gode lejeboliger, skole og stabil færgedrift. 

 

Flere lejeboliger og en bygning med erhvervslokaler til udlejning. Der er ikke mange jobs herovre, så 

nytilflyttere må have mulighed for relativt nemt at kunne skabe egne jobs som håndværker, bogholderi, 

grafiker, kunsthåndværker eller andet. 

Købe huse og udleje til interesserede 

Job muligheder 

Blive mere synlig. Turisterne har fundet os, så må familier, bedsteforældre og ældre da følge efter eller... 

Øget fokus på internet hastighed sådan at man kan arbejde fra øen. evt. kommunalt tilbud hvor kommunen 

stiller videokonference lokale til rådighed, et skrivebord/arbejdsstation. 

Få nogle ledige boliger 

Flere gode boliger. Skabe arbejdpladser for at tiltrække børne familier. 

skaffe nogle boliger 

Bygge lejelejligheder og sørge for, at gamle kan blive boende i f.eks. plejebolig 

Gode lejerboliger, evt. bo gratis i 3 mdr. og vigtigt med jobs. 

At langeland bliver mere aktiv i sin bosætningspolitik. Kig på Bornholm. 

Opdatere lejeboligmarkedet 
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Vi har brug for flere helårsboliger. De tomme huse mister deres helårsstatus efter 3 år. Der må ikke 

udlægges mere jord til byggegrunde. Flexboligloven og planloven bør ændres. 

Det hved jeg simpelthen ikke :-) 

Have et bredere boligudbud og mege gerne e bosætningshus som kan lejes i feks. 3 mdr så man kan se om 

ølivet er noget. 

Fortsætte alle de gode tiltag , for at profilere øen udadtil 

Fortsætte den positive udvikling 

Flere boliger 

Endnu mere viden om hvad øen kan. 

Leje boliger 

Gode boligforhold og bedre internetforbindelse; ift. at tiltrække unge og erhverv 

Bæredygtighed 

Skabe faciliteter for virksomheder, der så skaber arbejdspladser der tiltrækker arbejdskraft. Simpelt men 

svært :) Ønskes der input til at hjælpe med dette, så er i velkommen til, at kontakte Thomas på 

thomas@frafejoe.dk 

Der bliver gjort RIGTIG meget i forvejen! Ikke mindst Connie er et stort aktiv hér, men den 'ånd' af 

positivisme, der hviler over Fejø, er meget medvirkende. Vores børn og svigerbørn er mindst ligeså 

forelskede i øen som os. Var der blot gode arbejdsmuligheder for dem i nærheden - f.eks. på Lolland, så 

kunne det også være et alternativ for dem. 

Fortæl historier herfra 

Dem der kommer på øen , kan fortælle andre om vores eksistens , men vi har ingen ledige boliger kun 

sommerhuse til salg. 

 

 

Hvad kan øen gøre for at fastholde flere af tilflytterne? 52 svar 

Vedblive at være en energisk, innovativ og samarbejdende ø, og det er især vigtigt at færgens antal afgange 

i døgnet bevares. 

Vedligeholde lejeboliger 

Bedre boliger, og svarene i #19 

Sen19 

støttegrupper 

Dagligvare butik af høj kvalitet og de to punkter som pendler jeg har nævnt før. 

Forstår ikke spørgsmålet. Fastholde tilflyttere? Vil de sige tilflyttere forlader øen igen? 

Støtte nytilflyttede i, at "de er nye" og at de nok skal blive en del af fællesskabet hurtigt. 

se svar under spørgsmål 19. 

se svar på spørgsmål 19 

billig bolig 

Forbedret infrastruktur (færgefart - pendlere). Sikre forhold for småbørnsfamilier - skolegang mm. 

Erhvervsmuligheder - håndværkere. 

Passe rigtig godt på købmand, skole, nærhjemmehjælp, kro og kirke! 

Tag bedre imod de nye. Der skulle være en modtagelsesfolder, der lå i nytilflytternes postkasse. Så man 

følte sig velkommen Alle på øen ved jo der kommer fremmede! 

Opsøge dem der ikke deltager i aktiviteter på øen, evt. et årligt opfølgningsbesøg fra beboerforeningen. 

En ø er ikke en homogen gruppe af beboere, tværtimod. Så tolerance, respekt, initiativer (faglig, kunst, etc. 

for alle aldersgrupper) er vigtig. Godt samarbejde med kommunen. 

lokalt arbejde 

Lokal forankret vidensdeling 
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Inkludere dem i diverse arrangementer. Ikke bare i et lokalt blad og opslag, men opsøge dem personligt og 

få samtidig sagt velkommen. 

En tydelig ø-identitet f.eks. med fokus på miljø, økologi og nærhed, så man føler at man ved at bo her er en 

del af en større dagsorden. 

Synes faktisk der er en del tilflyttere, men man skal nok gøre sig klart hvilken målgruppe man ønsker at 

tiltrække 

bedre færgetider og flere tilbud til dem med børn mangler gode steder at mødes side og snakke og for de 

unge samlingssted efter skole i dårlig vejr at spille musik og være sammen i gode omgivelser frit 

Det samme, for færgen er bare så vigtig 

Sørge for at foreningslivet/sociale aktiviteter fungerer. 

kig indad og undlade at chikanere og sabotere nye tiltag, hvis det ikke lige passer ind 

Kommunen kan sikre stabil færgedrift og billigere priser. Lange perioder med nødplaner skræmmer folk væk. 

Forlæng sommerplanen til hele året, folk arbejdspendler også om vinteren og børnene skal til og fra skole og 

børnehave hele året. 

sikre Stabil færgedrift, - dagligvarebutik, - skole og -servicetilbud til ældre 

Svar som i spørgsmål 19. 

Skole tilbud 

Jobmuligheder 

Enten elsker du det, eller også gør du ikke. Det har sjældent noget med øen at gøre tænker jeg. Men 

selvfølgelig flere fede jobs, til mange forskellige faggrupper. Flere fastboende i alle aldre. Vi har brug for alle 

aldre, for der bidrages med forskellige aspekter af livet. Bevare det vi har, der er godt. Skole, daglivarebutik, 

hjemmepleje osv. 

se ovenstående. 

Se 19 

Flere gode boliger. Skabe arbejdpladser for at tiltrække børne familier. 

Bolig og job 

Flere færgeafgange, eksempelvis fredag eller/og lørdag aften, så man kan komme hjem efter eventuel 

biograftur - det er ikke muligt nu 

Færge om aften 

Skaffe jobs, bevarelse af skolen og dagligvarebutik. Tage godt imod tilflyttere. 

At have et kombineret aktivitetshus og kontorfællesskab. Et sted man kan bruge og leje/låne lokaler til 

aktiviteter og kontorpladser. Som har alle nødvendige faciliteter (bookingsystem, køkken, wc, internet, 

skabspladser, forsikring, kontorpladser, møde-/undervisnings-/krealokaler osv), og hvor brugen ikke 

kolliderer med andre brugergrupper/formål. Kulturhuset/skolen er jo optaget af skole, kontorer og kulturhus. 

Anden-salen er fin, men der er ingen opbevaringsplads, forsikring eller internet.  

Man kan også tænke i opstartshjælp til virksomheder. Lidt som et væksthus men hvor man kan få hjælp til 

økonomi, skat, regler, markedsføring, netværk osv. Flere lejeboliger/prøveboliger. Mindre internt salg af 

huse. 

Bevare skole/institution, opbygge sti-system 

Job muligheder 

Dagligvarehandel med fokus på attraktivt udbud, priser og service 

Gøre sig helt klart, hvad det er man vil have. Jeg mene man skal gå benhårdt efter pensionister med penge 

fra hussalg. Og så selvfølgelig bønefamilerne.. Men flere stærke pensionister er vigtigt for øen. Så vi kan 

presse kommunalpolitikerne. Der er ikke noget ved bedre end god skatteborgere. Og fejø er nok de 5-6 

tusinde i ekstra kommune og kirkeskat værd. Pensionisterne er iøvrigt også vigtige for at have en aktiv 

menighed. 

Det ved jeg simpelthen ikke :-) 

Ved ikke 

Fortsætte alle de gode gøremål 

Flere arbejdspladser 

nej. 
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Skole og børneinstitution 

Gøre skolen endnu mere attraktiv ved at åbne for flere klassetrin, efterhånden som der kommer flere børn 

(og de ER på vej, kan man se) 

Fortæl historier herfra 

Øen kan bevare det gode fællesskab og kommunen kan søger for en god færge forbindelse så det er mulig 

også at have job på fast landet , vores færger er gamle og der er jævnligt problemer med dem så der sejles 

efter særplan så sejles der til Kragenæs i stedet for til Bandholm og med meget få daglige afgange FEKS 

skal man med færgen kl 5 om morgen hvis man skal på job , næste færge kl 8:30 , normalt er det kl 6 eller 7 

der sejles , vi mangler en afløser færge der kan sættes ind når en af de 3 færger Lolland kommune har ikke 

sejler . 

 

 

Har du bemærkninger i øvrigt? 25 svar 

lille hyggelig ø :) 

Det er ærgerligt at man ikke kan bo på Endelave og så have et job i Horsens. Det går ikke i længden at 

møde for sent hver dag. Ø Bil pris for hvide plader skal på niveau for alle de gulplade biler der er med hver 

dag. Alle biler fylder ens. 

Jeg manglede, det ved jeg ikke v spørgsmålene vedr info fra hjemmesiden 

- 

At flytte til Strynø er noget af det dejligste der er sket mig, og min familie <3 

Må gentage at undersøgelsen, nok fremkommer vel tidligt efter indflytning. Men den kunne godt være en del 

af en evt. velkomst folder. 

Er super glad for at være flyttet til og opdager flere og flere ting undervejs. 

Godt initiativ og held og lykke med projektet! 

Antallet af "sociale tilflyttere" bør afstemmes, da øen ikke længere vil føles tryg, hvis der er for mange sociale 

tilfælde med utilpasset og asocial adfærd. Flere lokalproducerede varer vil kunne være med til at give øen 

identitet.  

Jeg har ikke fortrudt et sekund, men jeg elsker også natur og stilhed 

nepotisme og sort arbejde blokerer for udvikling og arbejdspladser 

Hvis kommunen sikrede trykke forhold for børn til og fra skole og børnehave, ville børnefamilier i større 

udstrækning flytte til øen. I dag er det næsten kun barnløse, der bosætter sig. Reklamér mere for og sænk 

priserne på byggegrundene på Agersøgårdsvej. Byg evt. lejeboliger. Flere søger bolig på øen, men der er 

næsten kun nedlagte landbrug til salg. 

Jeg er flyttet til øen for snart 16 år siden, men det var ikke en svarmulighed i spg. 2, så jeg er måske ikke 

målgruppen til denne undersøgelse. Men jeg er flyttet rundt på øen flere gange. 

dette er et godt initiativ! 

Der satses meget på turisme på øen (det lever jeg selv af), men turismen skal nok klare sig. Det var godt om 

helårs-Anholt blev prioriteret lige så meget som turismen. Helårs-Anholt og turismen hænger efter min 

mening tæt sammen. Det er et godt initiativ med dette spørgeskema :-) 

Femø har brug for ungt blod. 

Sikke en dejligt ø vi bor på. 

"Prøv en ø" forløbet er en god måde at få et indblik i lokalsamfundet og forestille sig selv bo her. Men der bør 

være meget stort fokus på at appellere til børnefamilierne. Og hvis der kommer tilbud hvor der kan arbejdes 

via PC, et andet sted end derhjemme, et fælles kontor eller lign. Og flere lejeboliger, tror jeg der er flere der 

vil blive tiltrukket. For skolen/børnehaven skal nok tage sig af børnene. 

Strynø er en dejlig ø og folk er søde og hjælpsomme. 

Hvis byboerne opdagede forskellen i livskvalitet, ville øerne blive overfyldte. 

Jeg skal bæres væk fra øen 
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Nej ... jeg er endnu på vej at slå rødder 

Kun positive 

Nej  

Alt gror/blomstrer/springer ud her - ligenu - der er godt for en gammel dame 

 



Bilag 3: Spørgeskema, Fraflyttere (tom) 



1.

Markér kun ét felt.

Agersø

Anholt

Askø-Lilleø

Avernakø

Baagø

Barsø

Birkholm

Bjørnø

Drejø

Egholm

Endelave

Fejø

Femø

Fur

Hjarnø

Hjortø

Lyø

Mandø

Nekselø

Omø

Orø

Sejerø

Skarø

Strynø

Tunø

Venø

Årø

1. Hvilken af de danske småøer er du flyttet fra? *



2.

Markér kun ét felt.

Mellem 1. jan. 2016 – 31. dec. 2017

Mellem 1. jan. 2018 – 31. aug. 2018

Efter 1. september 2018

3.

Markér kun ét felt.

Mand

Kvinde

4.

Markér kun ét felt.

18-25 år

26-39 år

40-55 år

56-65 år

66-75 år

76- år

5.

Markér kun ét felt.

Andet:

Par med mindst et hjemmeboende barn

Par uden hjemmeboende børn

Enlig med mindst et hjemmeboende barn

Enlig uden hjemmeboende børn

2. Hvornår er du flyttet fra øen? *

3. Angiv køn *

4. Angiv alder *

5. Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på din nuværende husstand? *



DINE OVERVEJELSER INDEN FLYTNING

6.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Jeg fik et job et andet sted

Min partner fik et job et andet sted

Jeg/min partner fik ikke job på øen

Pendlingen mellem hjem og job/studie på fastlandet blev for tidskrævende

Børnenes pendling til skole/fritidsaktiviteter på fastlandet blev for tidskrævende

Savnede de muligheder der er i en storby/større by

Kunne ikke finde en egnet bolig at købe/leje

Jeg har fundet en partner, der bor et andet sted

Drømmen om egen virksomhed på øen blev ikke indfriet

Jeg og/eller min familie faldt ikke til blandt øboerne

DIN EVALUERING AF ØEN

7.

Markér alle, du er enig i.

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

6. Hvad var de primære årsager til, at du flyttede væk fra øen? Sæt max 2 X'er *

7. Hvor tilfreds eller utilfreds har du generelt været med at bo på øen? *



8.

Markér kun ét felt pr. række.

9.

8. Hvor tilfreds eller utilfreds var du med følgende aspekter ved øen du boede
på? *

Meget
tilfreds

Tilfreds
Hverken

eller
Utilfreds

Meget
utilfreds

Ikke
relevant

Skole og
daginstitution

Boligudbud

Boligkvalitet

Naturen

Fællesskabet

Foreningsliv og
fritidstilbud

Dagligvarehandel

Færgeforbindelse

Offentlig service

Rammer for at drive
erhverv

Skole og
daginstitution

Boligudbud

Boligkvalitet

Naturen

Fællesskabet

Foreningsliv og
fritidstilbud

Dagligvarehandel

Færgeforbindelse

Offentlig service

Rammer for at drive
erhverv

Uddyb gerne



10.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Naturen og roen

Fællesskabet

Billige boliger

Tryghed

Skole

Forenings- og kulturliv

Turismen

Dagligvarebutik

Færgeforbindelsen

11.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Færgeforbindelsen

Boligudbuddet (til leje/salg)

Boligkvalitet

Skole

Forenings- og kulturliv

Lokalbefolkningen

Jobmuligheder

Indkøbsmuligheder

Turismen

Offentlig service

12.

9. Hvad er efter din mening øens største styrker? (sæt max 2 X'er) *

10. Hvad er efter din mening øens største svagheder? (sæt max 2 X'er) *

Uddyb gerne



DINE FREMTIDSPLANER

13.

Markér alle, du er enig i.

Meget sandsynligt

Sandsynligt

Hverken eller

Usandsynligt

Meget usandsynligt

Ved ikke

14.

15.

16.

11. Hvor sandsynligt er det, at du på et senere tidspunkt flytter tilbage til øen? *

12. Er der nogle konkrete ting, der kunne få dig til at overveje at flytte tilbage til
øen? *

13. Hvad kunne øen efter din mening gøre, for at fastholde beboerne på øen? *

14. Har du bemærkninger i øvrigt?



Tak for hjælpen - Husk at trykke 'send' herunder!
Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

'Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne' er et samarbejdsprojekt
og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og
LAG Småøerne.

Dette indhold er hverken oprettet eller godkendt af Google.

 Analyse

https://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm&sa=D&ust=1580312645778000&usg=AFQjCNGQTlGQfwRIxb4nMk_SaxKGh6Xvyg
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Bilag 4: Citater fra fraflytterundersøgelsen 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds var du med følgende aspekter ved øen du boede 

på? 

Uddyb gerne 4 svar 

Lejeboligerne er for små og alt, alt for dyre - og det er et stort sats at købe et hus et sådant sted. 

Dårlig komfort på færgen. Ikke indrettet i forhold til de fastboende 

Mit job var "af øen", så jeg var ikke afhængig af den lokale økonomi, hvilket var en kæmpefordel. Også for 

øen. 

Det er svært at drive erhverv når færgen er utilregnelig 

 

 

Hvad er efter din mening øens største svagheder?  

Uddyb gerne 4 svar 

Helårshuse bliver benyttet som fritidshuse. Medfører lille udbud og relativt høje priser 

Anholt er et flot sted. Men svært at tjene penge. Vanskeligt at kombinere med arbejde i udlandet. 

Igen: Jeg var ikke afhængig af de lokale jobmuligheder. Havde jeg været det, havde jeg ikke kunnet bo der. 

Færgen 

 

 

Er der nogle konkrete ting, der kunne få dig til at overveje at flytte tilbage til 

øen? 24 svar 

nej 

Bedre færgeforbindelse 

Ny partner 

Nej, min tid på øen giver kun særdeles positive minder, men ikke til gentagelse pga. andre forhold. 

Nej 

Flere seniorbolig 

naturen 

En bolig der passer os 

Nej, men kunne godt finde på at flytte til en anden ø, såfremt natur et al. var på samme niveau, som på 

Omø. 

Pålidelig færge, der sejler lige så hurtigt, som den gamle færge + afløserfærge, større politisk bevågenhed 

Når jeg bliver gammel og vil have ro 

Der er jeg født 

Nej. 

Passende bolig på Anholt 

Det var overraskende dyrt. Flere boligmuligheder vil være godt. Brugsen var også lidt dyrt 

lavere skatteprocent 

Det ville være meget nemmere, hvis man ikke var nødt til at købe et hus for at prøve at bo på øen i f. eks. et 

år og starte en virksomhed. Derudover en genåbning af biblioteket. 

hvis der var en bolig man kunne bo i året rundt. både leje og købe bolig. flere jobmuligheder og flere børn 

Hvis man kunne tage en 9 eller 10, på su. 



Bilag 4: Citater fra fraflytterundersøgelsen 

Egne børn. Partners indstilling. Jobmuligheder. 

Det afhænger af familie- og jobsituation og har intet at gøre med selve øen. 

Færgen, beboelse. Det er som om Slagelse kommune helst vil lukke øerne med færge over fredag og hjem 

søndag for turisterne. Det er bare sådan hvis der ik er nogen øboer de kan hilse på og få en fisk eller 

havnepilsner af så gider de da heller ikke at komme. 

En bro 

 

Hvad kunne øen efter din mening gøre, for at fastholde beboerne på øen?  

24 svar 

Bedre færgeforbindelse 

Flere færge afgange (specielt en sidst på aftenen). At der blev gjort noget, som gjorde det attraktivt for 

børnefamilier at vælge øen. 

Der gøres allerede en kæmpe indsats. 

Øen gør et prisværdigt arbejde for at fastholde beboere på øen. 

Ved ikke 

Bedre færgeforbindelser om aftenen 

kreere jobs 

Luk de nye mere ind 

Fokuseret indsats i.f.t. oprettelse af virksomheder der producerer og ansætter lokalt. Eventuelt som OPP 

eller social-økonomisk virksomhed. Fokus på foreningsliv. Forstokkede indspiste holdninger kan man ikke 

gøre noget ved og det må man bare leve med. Det kan man derudover bedre, hvis der er beskæftigelse og 

bedre fritidstilbud, når øen er så smukt. Hvis der vel og mærke var boliger til salg/leje. 

Pålidelige færgedrift, støtte til istandsættelse af den gamle boligmasse 

Skole og børnehave 

Øen kunne ikke gøre noget anderledes 

Komme usikkerheder til livs mht. skolelukning, kirkelukning og andre ting, folk går og er bange for. 

Kommunen og andre institutioner må være behjælpelige med at stille garantier for, at der også fremadrettet 

er tilbud på Anholt. 

Bolig specielt for tilflyttere med en lejeperiode på 1-2 år 

Job muligheder, 

lavere skatteprocent 

Have flere lejeboliger 

øens befolkning kan ikke som sådan gøre noget. men kunne Norddjurs kommune finde eller bygger nogle 

billige lejeboliger ville det gøre en kæmpe forskel! hvis dette ikke kommer, så vil det blive så godt som 

umuligt at flytte til øen. der er INGEN steder at bo andet end et meget koldt sommerhus i vinter halvåret! 

Skole for studerende 

Bedre internet, så digitalt arbejde giver bedre mening. Tilskud til selvstændige. Større frihed til brug af øen til 

fastboende (natur og jagt). Flere færgeafgange. Hurtigere færgeafgange. Skabe flere arbejdspladser med 

fokus på produktion. 

Blev modtaget med åbne arme og varme af de fleste. En ting der måske kunne forbedres, er at ingen ny-

tilflytter bør føle sig udenfor (hvad enten denne følelse er berettiget eller ej)  

Det er ikke nok at fastholde der skal tilflyttere til. Måske muligheder for at bygge billigere anderledes 

alternative huse nu da det er blevet så moderne at stå af ræset. 

Droppe Fejø mailingliste og Facebook 

 

 



Bilag 4: Citater fra fraflytterundersøgelsen 

Har du bemærkninger i øvrigt? 8 svar 

Flere afgange om aftenen og weekenden vil styrke bosætningen. 

Billigere færge til dem der vil besøg sin familie/venner osv 

Kommunen kunne lade vær med at spare så meget på småøerne 

Anholt er et rigtig flot sted, men som nogen der kommer udefra føler man lidt som man kommer ind i en 

fremmeds stue, selvom de fleste har været super flinke. Jeg vil altid besøge anholt :) 

Det har været en helt fantastisk ø og et samfund med sammenhold i alle de år jeg er kommet på øen. jeg har 

endda gået i skole der som barn, men i dag er det noget ganske andet.. børnene bliver færre og dette gør 

noget ved øens sammenhold. det er synd for øen og de få som stadig kæmper og håber på bedre tider for 

vores elskede Anholt. 

Jeg har aldrig boet med min kæreste på Anholt. 

Fint at lave denne undersøgelse. Jeg behøver ikke være anonym, hvis I har brug for at kontakte mig for 

yderligere. Jeg vil gerne hjælpe Anholt med at eksistere som samfund - også selvom jeg er flyttet. 

Kommunen skal vide de har 2 øer så i stedet for at lukke dem så må i markedsføre dem. Der skal være 

billigere afgange på de tidspunkter hvor færgen sejler med få passagerer så der kan komme flere derover og 

så på øen og blive forelskede i den. 

 


