
                                                                                           
 

SKAL JERES Ø HAVE EN ENERGI- 

OG BÆREDYGTIGHEDSPLAN? 
 

Øerne - Aktivering gennem viden og indsigt 

Formålet er at engagere øboerne til at etablere energiplaner via en facilitering af møder 
på en række øer, og nå dertil, hvor øerne kan tage skridtet videre til at søge fondsmidler 
til projekter på de respektive øer.  
Overordnet er det en hjælp til at komme i gang med første skridt i en grøn udvikling, når 

vi ser på udarbejdelse af energiplaner mv. Energiplanen skal vise muligheden for en 

mærkbar effekt gennem en væsentlig reduktion af energiforbruget hos den enkelte 

forbruger, og kan føre til at den enkelte ø kan få gavn af Clean Energy for EU Islands 

secretariat. Link til Clean Island Secretariat: https://euislands.eu/ 

Samsø Energiakademi har på opfordring fra Sammenslutningen af Danske Småøer 
ansøgt om midler fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler til at prøve at lave energiplaner 
på 5-7 småøer i Danmark.  

Hvem er vi? 
Energiakademiet er en projektorganisation, som arbejder med konsekvenserne af 
klimaforandringer. Energiakademiet er samtidig et fysisk samlings- og mødested for alle 
slags mennesker med interesse for bæredygtig samfundsudvikling. Energiakademiet har 
et foreningsformål, som i sin enkelthed omhandler formidling af viden om 
helhedsorienterede samarbejdsprocesser.  
Energiakademiet har 8 fuldtidsansatte som bor på Samsø hele året.  
De 8 ansatte har fagkompetencer indenfor samfundsudvikling og bæredygtige løsninger. 
 
Energiakademiet fungerer lokalt som samlingssted for øens mangfoldige foreningsliv.  
Energiakademiet afholder ofte møder og sammenkomster, hvor emner holder sig inden 
for uddannelse, forskning, kurser, møder, seminarer og udstillinger om energi og klima 
med fokus på bæredygtige ressourcer. Se mere på: https://energiakademiet.dk/ 
 
Hvad kan din ø bruge Samsø Energiakademi til i dette projekt?  

Energiakademiet kan i dette projekt hjælpe 5-7 småøer med at få lavet en Energi 
masterplan. Vi kan tilbyde at komme på besøg og evt. lave en workshop med fokus på 
netop den respektives ø’s behov og udfordringer. 
De fysiske besøg er desværre nok først realistiske at gennemføre efter sommerferien, 
men Energiakademiet kan kontaktes, og vi kan tilbyde et virtuelt møde for at få 
forventningsafstemt, og finde ud af hvornår mødet passer bedst (aftensmøde, 
weekend?) 
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• Hvad er kommunen pålagt at gøre, og hvad kan man som ø gøre selv? 
• Hvad har vi allerede? – Kan man opdatere eksisterende ”gamle” planer 
• Hvad gør vi? - Er det interessant lokalt? 
• Hvad vil vi? – Aktiviteter?  
• Hvad kan vi? - Organisering 

 
Vi kan i weekenden d. 4.-6. september i år desuden tilbyde en Workshop på Samsø 
Energiakademi, hvor fokus vil være Energi demokrati via fælles opbakning – vejen til 
folkelig forankring. 
 
Link til opstarts webinar mandag d. 23. marts 
https://zoom.us/j/788815567?pwd=UzJJd256aS9PWlc5elVIa2lNdjVwdz09 

 
Det vi har brug for jeres hjælp til: 
 
Hvordan kan vi bedst i fællesskab få etableret og koordineret mulige energigrupper på 
de respektive øer og evt. kontaktpersoner? 
 
Hver ø der ønsker at få et besøg skal lave en kort beskrivelse af hvem de er og hvad man 
gerne vil arbejde videre med på “vores” ø.  
 
 
Det kunne eksempelvis være: 
 

A. Udarbejdelse af energiplan for din ø 

B. Udskiftning af oliefyr 

C. Brændeovne 

D. Fællesrum / faciliteter 

E. Affald 

F. Diger, VE ressourcer 

G. Infrastruktur – Bredbånd, færger, elbiler, batterier m.m. 

H. ? 

 

Ved interesse eller spørgsmål kontakt Henrik Ostenfeldt på Samsø Energiakademi 

på: ho@energiakademiet.dk  

Deadline for henvendelse er 1. maj 2020 

 

Med venlig hilsen 

SAMSØ ENERGIAKADEMI  
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