Landejendomme til
salg på småøerne

– Inspirationskatalog fra
Fejø, Sejerø, Strynø og Omø
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Kunne du tænke dig at blive øbo?
De danske småøer oplever i disse år at få flere og
flere gæster og turister, og vi oplever også en stor
interesse for at flytte til øerne.

der hersker på vores øer, har vi valgt at indlede hver
ejendomsbeskrivelse med en ø-beskrivelse. Fortalt af
øboere bosat på den pågældende ø.

Nærværende katalog er netop en del af en indsats for
at give flere mennesker mulighed for at bosætte sig
på en af vores småøer. Kataloget og vores indsats har
til formål at skabe forbindelse på den ene side mellem
mennesker, der drømmer om et liv tæt på naturen/
jorden, og på den anden side sælgere af mindre landbrugsejendomme på småøerne. Indsatsen har fokus
på at bevare og styrke vores småøer som aktive helårssamfund, hvor nye spændende initiativer og arbejdspladser opstår – fx når jord og bygninger bringes i spil
på nye måder.

Det katalog du nu sidder med, er et udpluk af landejendomme til salg på udvalgte småøer, og skal betragtes
som en inspiration og invitation til at se ø-livets muligheder og værdier, med afsæt i de konkrete ejendomme.

Der er brug for nytænkning for at bringe erhvervsaktivitet tilbage i landejendommene – og på den måde
skabe grundlag for, at flere familier kan udleve deres
drøm om et ø-liv, hvor de ikke behøver at pendle, og
hvor de kan skabe en hverdag, som knytter arbejde og
familietid sammen – på den gode måde.
At flytte ud på en af Danmarks 27 småøer er meget
mere end blot at købe en bolig tæt på vandet og naturen. På øerne har vi et helt særligt fællesskab, en stærk
ø-identitet og en stolthed over vores ø. For at give
dig som læser en fornemmelse af den „ånd“ og kultur
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Vi håber at I vil lade jer inspirere af kataloget – og tage
på besøg på øerne. For en dag, en uge eller et helt liv.
Venlig hilsen
Dorthe Winther
Formand
Sammenslutningen af
Danske Småøer

Søren Noes
		
Formand
LAG Småøerne

Vigtig information!
Vær opmærksom på, at ejendomsbeskrivelserne ikke kan erstatte salgsopstillinger udarbejdet af ejendomsmæglere.
Interesserede parter opfordres til at søge egen rådgivning og rekvirere
de for ejendommene relevante dokumenter, idet LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer alene står bag forsøgsprojektet „Nye
naboer – mere ø-liv“ og ikke udøver ejendomsmæglervirksomhed.
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Fejø kan nås på 15. min. med færgen fra Kragenæs
på Lolland. Færgen sejler næsten i timedrift om
dagen og aftenen, hvilket gør det let at bo på Fejø og
pendle til fastlandet.
Noget af det første du sikkert bemærker på Fejø, er
at vi alle hilser på hinanden. Ved købmanden eller på
færgen kommer du hurtigt i snak med en af os fejbattinger (473 øboere i 2019).
På Fejø har vi mere end 15 forskellige nationaliteter,
og en stor „subkultur“ af mennesker i alle aldre, der
eksperimenterer med at leve økologisk og bæredygtigt.
Fejø er nok mest kendt som frugt-øen. Her er et
fantastisk klima til frugtavl, og vi har rigtig mange
økologiske frugtplantager. Vi er et stort fællesskab, og
vi har tid til at stoppe op og få en snak med hinanden,
eller give en hjælpende hånd.
Små børn kan gå i børnehuset, og børn i 0-4 klasse kan
gå i skole på Fejø. De større børn følges ad på færgen
og i bussen til skole. De har 45 minutters rejsetid i
skole, uanset om de går på den kommunale skole eller
på den private Horslunde Realskole.
Et børneliv på Fejø er trygt. Alle kender hinanden
og børnene leger sammen på tværs af alder og køn.
Børnene vokser op tæt på naturen, som ofte bliver
brugt som ramme for forskellige aktiviteter. Vi har
også masser af andre fritidstilbud som fodbold,
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Marstal

Femø
Askø/Lilleø

Bandholm

håndbold, badminton, gymnastik, spejder, klaver,
keramik og en ungdomsklub.
De ældre øboere er en stor hjælp for børnefamilierne.
Der er altid nogen hjemme som børnene kan smutte
forbi. Der er tid til at lytte og nogen at dele sine oplevelser med.
Vi keder os aldrig – heller ikke om vinteren. Vi nyder
roen, fællesskabet, naturen og de mange aktiviteter
som vi selv sætter i gang. Vi interesserer os for alt
muligt – lige fra permakultur og grøn omstilling, og
til musik, bøger, amatørteater og eksperimenterende
madlavning i vores mange madklubber. Er der noget
du brænder for – så er der helt sikkert andre øboere
der gerne vil være med!
Hvis du overvejer at flytte til Fejø, så er vi et hold af
øboere som gerne vil byde dig hjem til en kop kaffe og
en snak om ø-livet, inden du evt. tager springet. Vi
kalder os „Økaffekontakterne“ og du finder os på Fejøs
hjemmeside:
http://fejoe.dk/tilflytter/moed-en-oebo/
Du kan også møde nogle af vores tilflyttere og høre
deres historie om livet på Fejø:
http://fejoe.dk/oe-portraetter/
Velkommen til Fejø!
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FEJØ – „Kernegaarden“
Hjortemosevej 41, 4944 Fejø

		 Perle for familielivet – lige midt i den smukkeste natur
• Charmerende, fredfyldt og renoveret
• Bedste beliggenhed - midt i naturen og lige ned
		til vandet
• Mosteri og gårdbutik – potentiale for 				
		videreudvikling
• B&B, ferielejligheder og café – potentiale for 		
		videreudvikling
• 6 ha økologisk jord inkl. æbleplantage
Pris: 3.000.000 DKK. inkl. egen 150kw. vindmølle
Boligareal: 196 m2
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Øvrige bygninger: 367 m2
Grundareal: 6,3 ha
Ejendommen er renoveret i 1999 og består af:
Et hovedhus med 6 værelser inkl. 1.sal, et køkkenalrum og 2 badeværelser.
Ferielejligheder og gårdbutik med havudsigt:
Lejlighed 1 til 8 pers. med eget køkken og bad
Lejlighed 2 til 4 pers. med eget køkken og bad
Produktionshal og garage
Egen 150 KW vindmølle på egen matrikel
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Kernegaarden – når hverdagen kommer til at føles lidt som ferie!
Kernegaarden er indbegrebet af manges drøm om et
ø-liv. Her kan arbejde og fritid smelte sammen i en
sund og naturlig livsstil for hele familien, eller for
en lille gruppe venner.
Her bestemmer I selv jeres hverdag. Måske skal dagen
bruges til at beskære frugttræer, presse most, snakke
med overnattende feriegæster, eller måske er det
dagen hvor der skal pakkes ordrer, eller få den sidste
æblehøst i hus.
Kernegaarden har i over 20 år dannet rammen om
Kai og Anitas og deres børns liv, og været deres
arbejdsplads. De fandt og skabte i Kernegaarden den
perfekte base for et roligt og harmonisk familie- og
arbejdsliv, hvor der var tid til at være sammen, nyde
nuet og naturen. Drømmene er indfriet, og nu er det
tiden for et skifte.
Kernegaarden er noget særligt, og det er svært ikke at
blive forelsket i den hyggelige og gennemrenoverede
bondegård, hvor hverdagen hurtigt giver følelsen af
ferie. Måske er det dig og din familie/dine venner, der
skal være de næste heldige ejere?
Kernegaarden er også en veletableret økologisk og
bæredygtig virksomhed, der producerer prisvindende
æblecidere samt æblemost, eddike, brændevin og
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æblesirup. Alle produkter er økologiske og produceres
på gårdens eget mosteri. Produkterne er naturligvis
presset på Fejøs gode æbler.
Æbleeventyret startede for alvor i 2003, hvor Kernegaarden importerede nogle helt særlige cideræbletræer
fra Frankrig, som i dag danner grundlaget for gårdens
anerkendte ciderproduktion.
Det er en virksomhed med en stor fast kundekreds, et
solidt brand, velfungerende produktionsapparat, og
med styr på både markedsføringen og afsætningen af
produkterne. Mange erfaringer er høstet undervejs, og
de videregives hellere end gerne til en ny ejer.
På Kernegaarden er der også etableret en hyggelig
gårdbutik, en tapas café, egen vindmølle, to gennemrenoverede ferielejligheder med havudsigt, samt et Bed
& Breakfastværelse. Tilsammen et godt og økonomisk
bæredygtigt koncept, som hvert år tiltrækker mange
gæster – og giver en god omsætning.
Kernegaarden har siden 2005 haft fuldt booket i ferielejlighederne i sommerhalvåret.
I højsæsonen (plukke- og mostning) er der hyret arbejdskraft på timebasis. Ligeledes har der været ansat
en medhjælper i gårdbutikken/caféen i et par uger af
sommerferien. Æblehøsten er også en oplagt anledning til at invitere venner og familie til Fejø. Fællesskabet og hyggen er stor, når man går sammen i plantagen
og plukker æbler eller hælder årets høst på flasker.
Kernegaarden giver mange muligheder og plads til
nytænkning. Måske skal det være basen for en familie
med to eller tre generationer? - eller en andelsgård
hvor flere familier/venner/bekendte køber sig ind i
Kernegaarden med en mindre andel hver?
Du kan læse og se mere på:
https://kernegaarden.dk/
https://www.tv2east.dk/en-bid-af-danmark-aeblemostfra-kernegaarden
https://www.facebook.com/pg/Kernegaarden/
posts/?ref=page_internal
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Ejendomsdata
Ejendomstype: Landbrugsejendom
Må benyttes til: Bolig og erhverv
Kommune: Lolland Kommune
Kontantpris: 3.000.000 DKK. inkl. egen 150 KW vindmølle
Bygninger
Bygning nr.

Opført år/ombygget

Areal

Bygning 1

Stuehus m. 1.sal

1896/2000

196 m2

Bygning 2

Værksted, fyrrum

1896/1943+1999

66 m2

Bygning 3

Udlejningslejligheder, gårdbutik

1896/1932+1999

176 m2

Bygning 4

Produktionslokale, garage

1896/1932+1999

125 m2
563 m2

Bygningsareal i alt

Der gøres særligt opmærksom på at oplysninger i BBR fraviger ovenstående faktiske arealer. BBR vil i samarbejde med arkitekt og kommune blive tilrettet.
Køber opfordres selv til at kontrollere oplysningerne, da hverken sælger, Sammenslutningen af Danske
Småøer/LAG Småøerne eller mægler indestår for rigtigheden af de oplyste m2 i BBR.
Matrikelbetegnelser og grundareall
26a, Østerby By, Fejø

6,3 ha
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Maskiner og driftsinventar

Forpagtningsaftaler

Kernegaarden er en igangværende produktionsvirksomhed, og de maskiner, redskaber og driftsinventar, som forefindes på ejendommen og anvendes
i den nuværende produktion, kan ifølge nærmere
aftale medfølge, men prisfastsættes separat, og er
dermed ikke omfattet af ejendommens kontantpris
på 3.200.000 kr.

Der er ingen forpagtnings- eller bortforpagtningsaftaler

Beholdninger
Beholdninger og varelager kan indgå i handlen.
Prisen for beholdninger og varelager afhænger af
omfanget på købstidspunktet. Værdien indgår ikke i
ejendommens pris, men prisfastsættes separat.

Vand og varme
Ejendommen forsynes med vand fra offentligt
vandværk
Ejendommen har ikke indvindingstilladelse til
markvanding		
Ejendommen har 2 septitanke
Ejendommen opvarmes med centralvarme fra eget
anlæg (pillefyr)
Supplerende varmekilder: 2 brændeovne

Kontakt:
For yderligere oplysninger eller aftale om besøg kontaktes:
Projektmedarbejder Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 31516251,
mail: anja@danske-smaaoer.dk
(efter 1. maj 2020 henvises til Sammenslutningen af Danske Småøer tlf. 62 51 39 93)
Parterne opfordres til at søge egen rådgivning og rekvirere de for ejendommen relevante dokumenter, idet LAG Småøerne
og Sammenslutningen af Danske Småøer alene står bag forsøgsprojektet „Nye naboer – mere ø-liv“ og ikke udøver ejendomsmæglervirksomhed.
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Sejerø er en skøn ø midt i Sejerø Bugt i Nordvestsjælland. Det er et af de steder i Danmark, der er
begunstiget med flest solskinstimer, et mildt klima
og et smukt kuperet landskab. Sejerø er 12 km lang
og kun 2 km bred, så du fornemmer havet - uanset
hvor du befinder dig på øen.
Sejerø har daglig færgeforbindelse til Havnsø, en tur
der tager 60-65 min. Der sejles fra tidlig morgen og til
om aftenen, hvilket gør det muligt at pendle og drive
erhverv fra øen.
Vi er 336 fastboende på Sejerø (år 2019), og rigtig mange fritids- og sommerhusejere, der kommer her fast i
weekender og ferier. Vi har alt hvad vi har brug for i
hverdagen – Daglig Brugsen, Sejerø Skole (0.-7. klasse),
børnehave og SFO, kulturhus, bibliotek, restaurant,
café, golfbane, egen læge, og mange aktivitetsmuligheder. Fællesskabet er stærkt på Sejerø, og som tilflytter
bliver du taget godt imod og bliver hurtigt en del af
fællesskabet, uanset om du er ung eller ældre.
Naturen, landskabet og dyrelivet er noget helt særligt
på Sejerø. Vi har masser af råvildt og et meget rigt fugleliv. Det skyldes især at der ikke findes ræve på Sejerø.
Her er alle muligheder for at komme helt tæt på naturen. Mange af os bruger en del af fritiden på aktiviteter
i naturen – går på jagt, fisker, sejler, vandrer eller rider
en tur. Det hele er jo lige udenfor døren!
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Erhvervslivet på Sejerø er præget af en del selvstændige håndværksmestre (entreprenører, VVS, tømrer, murer m.fl.), turistaktører, og ikke mindst en del landbrug
og fødevareproducenter. Indenfor fødevareproduktion
er der en begyndende fokus på økologi, bæredygtighed og kvalitetsfødevarer, der formår at anvende øens
stedbundne ressourcer og navn i produktionen og
brandingen af produkterne.
Går du med en drøm om at få dit eget sted hvor du selv
kan bestemme og drive en landbrugs-/fødevareproduktion, så giver Sejerø dig både kollegaer, venner og
let adgang til viden – og drømmen koster ikke en hel
bondegård på Sejerø!
Besøg Sejerøs hjemmeside på: www.sejero.dk
Film om Sejerø: https://youtu.be/lQ6WzkxDCe0
Sejerø Skole, se filmen: https://youtu.be/2LJYEB7-0JU
Hvis du har lyst til at høre mere om livet på Sejerø,
eller måske komme på besøg, så kontakt mig endelig:
Hanne Rasmussen, mail:
hanne.rasmussen@kalundborg.dk
(Tovholder for bosætningsgruppen på Sejerø og daglig
leder på Sejerø Skole)
Velkommen til Sejerø!
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SEJERØ – Sejerø Gæs ApS „Horsekær“
Sejerøvej 28, Sejerø

Ejer/driftsleder af Danmarks største produktion af økologiske gæs?
• Danmarks største produktion af gæs – 				
		 økologiske og med afgræsning på markerne
• Veletableret virksomhed med eget slagteri
• Bliv ejer – evt. i et glidende generationsskifte
• Eller driftsleder – ingen krav om køb af ejendom
• Fast årlig forpagtningsindtægt fra Sejerø 			
		Golfbane

Pris: 4.500.000 DKK*
Boligareal: 143 m2
Øvrige bygninger: 786 m2
Grundareal: 20 ha, heraf 12 ha i omdrift + 1 ha kysteng (græs, hø + wrap) samt 6 ha bortforpagtet til
Sejerø Golfklub (drives også økologisk).

* Værdien af dyrehold, beholdninger og varelager indgår ikke i ejendommens pris, men fastsættes separat. Se yderligere information under „Beholdninger“.
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Beboelsen
Ejendommen fremstår i røde sten og med ny tagkonstruktion og tegltag. Stuehusets grundplan er 120
m2, hvortil kommer fuldt udnyttet 1. sal, som består
af et stort rum. Stuehuset er gennemgribende
renoveret med nye vinduer, nyt isoleret klinkegulv,
nyt køkken og nyt badeværelse. Stuehuset består i
grundplanen af et bryggers og en entre, et baderum,
et soveværelse, et kontor/gæsteværelse, to stuer
samt et køkkenalrum.

Horsekær/Sejerø Gæs ApS
Gården „Horsekær“ på Sejerø er en virksomhed, som
har opnået stor viden og erfaring med bæredygtig
produktion af kvalitetsfødevarer.
På gården drives virksomheden Sejersø Gæs, som
er Danmarks største producent af gæs, og desuden
producerer ænder. Produktionen er økologisk og
baseret på at dyrene går frit på markerne og græsser.
Denne produktionsform er mulig, fordi Sejerø ikke har
en bestand af ræve.
Gæssene lever de første uger i en opvarmet gæslingestald og fodres med økologisk startfoder. Gradvist får
de adgang til store græsarealer og tilsåede kornmarker.
De høster selv kornet på marken, fortrinsvis mens kornet endnu er umodent og strået grønt og proteinholdigt. De sidste uger før slagtning får gæssene et tilskud
af korn og økologisk kraftfoder.
Det er bæredygtig produktion med høj dyrevelfærd,
hvor foderudgifter, brændstofforbrug og foderhåndtering er minimeret.
Virksomheden har logistikken på plads fra jord til
bord. Der opdrættes ca. 2000 hvide gæs og 2000 mulardænder om året, som indkøbes daggamle og slagtes
på ejendommens eget slagteri.
Derudover slagtes ca. 1500 gæs/ænder fra andre
producenter. Slagteriet er et af de ganske få
fjerkræslagterier der findes i Danmark. Slagteriet
har kapacitet til at øge produktionen væsentligt.
Der er løbende økologisk jord til salg/forpagtning på
Sejerø, hvilket er en forudsætning for en udvidelse af
produktionen.
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Sejerø Gæs er et veletableret brand, der er knyttet op
på produktets lokale egenart, økologi og bæredygtighed. Foruden hele gæs og ænder, produceres også
forskellige færdigvarer som konfiterede ande- og gåsebryster, lår samt fjerkræspølser. Disse produkter kan
fremstilles hos en samarbejdspartner på fastlandet.
Produkterne afsættes primært i Danmark via udvalgte
detailhandelsbutikker, netbutikker, gourmetrestauranter samt slagter- og gårdbutikker. En væsentlig del af
salget går til udlandet, bl.a. til Sverige.
Ejendommen har egen godkendt gårdbutik (2018), med
salg af konvenience-produkter fra en fryser (sous-vide,
pølser m.m.). Det er baseret på selvbetjening og uden
nogen form for markedsføring. Med en markedsføringsindsats er der potentiale for at øge omsætningen
mærkbart i gårdbutikken.
På Horsekær er der i 2019 etableret et mindre testareal
med produktion af salttolerante afgrøder. Det er en
del af et internationalt forskningsprojekt, der har til
formål at finde nye veje til at løse udfordringerne med
fødevareproduktion på arealer med indtrængning af
saltvand, som resultat af klimaforandringerne. En ny
ejer af Horsekær er ikke forpligtet til at videreføre
projektet.
Sejerø Gæs ApS beskæftiger 1 deltidsansat hele året,
samt ca. 5 fuldtidsansatte i slagteperioden (1. oktober - 31. december). Det anslåede tidsforbrug for den
deltidsansatte er ca. 500-700 timer pr. år.
På Sejerø Gæs ligger det største tidsforbrug i
slagteperioden. Resten af året kan den daglige drift
varetages af 1 person, og med mulighed for at have
et bijob andetsteds. Nuværende ejer vurderer at
virksomheden på årsbasis kan generere en indtægt der
svarer til en fuldtidsstilling.
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Hele ejendommen har ny tagkonstruktion og tegltag.
Slagteriet står velholdt med komplet maskinpark, fortrinsvis nyindkøbt. Eget frostlager består af en containervogn. Slagteriet er i en stand, der gør det muligt at
opretholde eller udvide produktionen uden yderligere
investeringer i materiel.
Hvordan kan Sejerø Gæs ApS blive en del af din
fremtid?
Hvis du drømmer om at få dit eget landbrug med
dyrehold, uden en stor økonomisk investering, men
hvor du kan træffe beslutningerne for såvel den daglige
drift, som for virksomhedens fremtiden, så er Sejerø
Gæs en oplagt mulighed. Til inspiration har vi skitseret
nogle eksempler på hvordan Sejerø Gæs kan blive en
del af din fremtid. De nærmere forhold aftales med
den nuværende ejer:
•

Købe dig gradvist ind i selve virksomheden
(glidende generationsskifte) og evt. den tilhørende
jord og produktionsapparat. Du ansættes som
daglig driftsleder og høster viden og erfaring
fra den nuværende ejer. Du overtager også, evt.
gradvist, ansvaret for slagteri, afsætning m.m. Du
køber/lejer bolig andet sted – optimalt en anden
landbrugsejendom, så jorden kan udnyttes i et
driftsfællesskab.

•

Du køber på en gang hele ejendommen inkl. virksomhed, jord og produktionsapparat. Du er både
eneejer og driftsansvarlig for virksomheden, og
aftaler evt. at høste viden og erfaring fra tidligere
ejer. Tidligere ejer kan evt. deltage i produktionen i
spidsbelastningsperioderne, hvis det ønskes.

•

Du ansættes som driftsleder på Sejerø Gæs, med
henblik på et senere generationsskifte, men uden
bindinger om køb.

Du kan læse og se mere om ejendommen på: www.horsekaer.dk
https://www.tv2east.dk/video/2012-12-14/gaes-fra-sejeroe

12

Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø

Ejendomsdata
Ejendomstype: Landbrugsejendom
Må benyttes til: Bolig og erhverv
Kommune: Kalundborg Kommune
Kontantpris: 4.500.000 DKK.
Bygninger (jf. BBR)
Bygninger nr.:

Opført år/ombygget

Areal

Bygning 1

Stuehus

1927

143 m2

Bygning 2

Erhverv, tidl. stald

1927

245 m2

Bygning 3

Erhverv, tidl. stald

1927/1939

100 m2

Bygning 7

Erhverv, tidl. stald

1974

155 m2

Bygning 8

Erhverv, tidl. stald

1974

226 m2

Bygning 9

Maskinhus

2019

60 m2
451 m2

Bygningsareal i alt

Der gøres særligt opmærksom på at BBR oplysningerne kan fravige de faktiske arealer. Køber opfordres selv
til at kontrollere oplysningerne, da hverken sælger, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne
eller mægler indestår for rigtigheden af de oplyste m2.
Matrikelbetegnelser og grundareall
15a, Sejerø By, Sejerø

20 ha

Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø
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Maskiner og driftsinventar

Forpagtningsaftaler

Sejerø Gæs er en igangværende produktionsvirksomhed, og der medfølger de maskiner og driftsinventar,
som forefindes på ejendommen og anvendes i den
nuværende produktion.

Der er bortforpagtet 6 ha til Sejerø Golf.
Forpagtningsaftalen løber til 2027. Aftalen
indbringer 70.000 kr. om året. Golfbanen drives
økologisk.

Beholdninger

Vand og varme

Dyrehold, beholdninger og varelager kan indgå i
handlen.
Prisen for dyreholdet vil bl.a. afhænge af antallet af
ænder og gæs og deres størrelse på købstidspunktet.
På samme vis vil det være muligt at overtage eventuelle beholdninger og varelager, som prisfastsættes
separat.

Ejendommen forsynes med vand fra offentligt
vandværk.
Ejendommen har septitank.
Ejendommen har ikke indvindingstilladelse til
markvanding		
Stuehus og produktionslokaler opvarmes med
centralvarme fra eget anlæg (brændefyr)
Supplerende varmekilde i stuehuset: Brændeovn

Kontakt:
For yderligere oplysninger eller aftale om besøg kontaktes:
Projektmedarbejder Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 31516251, mail:
anja@danske-smaaoer.dk (efter 1. maj 2020 kontaktes Sammenslutningen af Danske Småøer på tlf. 62 51 39 93)
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Tunø
Hjarnø

Hov

Sejerø
Orø

Snaptun

Endelave

Nekselø

Hammer
Havnsø

Esbjerg

Holbæk

Odense
Mandø
Vr. Vedsted

København

Baagø
Aarøsund

Assens

Aarø

Barsø Landing

Barsø

Agersø
Stigsnæs

Fåborg

Omø
Bjørnø Svendborg
Lyø
Skarø
Femø
Avernakø
Hjortø
Fejø
Drejø
Rudkøbing
Askø/Lilleø
Birkholm
Strynø Kragenæs

Strynø

„Hvis børn kunne vælge, så ville de vælge at bo på
Strynø“ (citat fra en mor på Strynø). Vi er mange
børnefamilier der er blevet forelsket i øen og er
flyttet herover, for at få en hverdag med mere tid til
familien, nyde naturen, fællesskabet og give børnene en barndom, hvor de trygt kan cykle rundt til
hinanden eller gå på opdagelse på egen hånd. Kriminalitet er en ukendt størrelse.
Strynø ligger i det Sydfynske øhav med en lille halv
times sejlads fra købstaden Rudkøbing på Langeland.
Færgen sejler dagligt otte ture hver vej, så det kan
sagtens lade sig gøre at passe et job på fastlandet, besøge venner eller gå til fritidsaktiviteter, som ikke lige
findes på øen.
Vi er 188 strynboere (år 2019) som bor her fast, heraf
er ca. 40 børn fra 0-15 år. Vi er ca. 60 voksne der er
på arbejdsmarkedet – enten som pendlere, eller med
arbejde på eller fra øen. Resten af øboerne er efterlønnere og pensionister. Vi byder alle ind med vores
ressourcer. Står man alene med et problem, så har man
sandsynligvis glemt at bede om hjælp.
Strynø er på en gang noget helt specielt, samtidig
med at vi lever et helt almindeligt liv. Vi har et rigt
foreningsliv som man kan deltage i hvis man vil. Ellers er det roen, naboskabet og den fantastiske natur
der trækker. Øens store aktiver er skolen (0-4.klasse),
junior-/ungdomsklub og puljeinstitutionen „Skattekisten“ med vuggestue, børnehave og SFO. Blandt
Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø
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Bandholm

vores ældre øboere er der rift om at leje en af vores fire
ældreboliger. Vi har også en dejlig købmand, som ind
imellem spiller på sit klaver i butikken. Han har alle
dagligvarer, også de økologiske.
Fra 5. klasse går børnene i skole i Rudkøbing. Enten på
folkeskolen Ørstedskolen eller på Kassebølle Friskole.
Efter grundskolen vælger mange ø-børn at tage på efterskole. På det tidspunkt er de fleste ø-børn helt klar
til at prøve livet udenfor øen.
Hvis du overvejer at flytte til Strynø, så er vi et hold
af strynboere, som gerne vil byde dig hjem til en kop
kaffe og en snak om ø-livet, inden du evt. tager springet. Du finder os på Strynøs hjemmeside på: www.
strynoe.dk/at-bo-paa-strynoe/bosaetningsgruppen
www.facebook.com/strynoe
Hvis du vil læse hvordan et pendlerliv fra Strynø fungerer:
www.strynoe.dk/at-bo-paa-strynoe/pendlerhistorier
Eller møde nogle af de nye strynboere og høre deres
historie:
www.strynoe.dk/at-bo-paa-strynoe/portraetterafnyestrynboere
Velkommen til Strynø!
Venlig hilsen
Eva Knudsen
Bosætningsgruppen på Strynø, tlf. 62 51 43 43/
30 35 88 41, mail: knudsen.strynoe@gmail.com
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STRYNØ

Korsvejen 2, 5943 Strynø

Skøn landejendom med udsigt til det sydfynske øhav!
•
•
•
•
		
		
•
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Strynøs bedste beliggenhed!
Velholdt landejendom m. flot moderne anneks
Ideelt til storfamilien eller et bofællesskab
Ca. 9 ha økologisk jord lige ned til vandet – 			
egnet til såvel produktion af frugt, bær, 			
blomster eller et mindre dyrehold
Gode udhusbygninger med bl.a. køle-/fryserum

Pris: 2.695.000 DKK.
Boligareal: 169 m2
Øvrige bygninger: 493 m2
Grundareal: 8,99 ha

Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø

Ejendom med Strynøs bedste beliggenhed
På Strynøs nordøstlige side ligger denne skønne
ejendom, lige ned til vandet og med egen strand.
Her kræver det ingen planlægning at sætte kajakken
i vandet, eller nyde en sommeraftenen ved stranden
med badning og mad over bål.
Til ejendommen hører knap 9 ha økologisk landbrugsjord og lidt strandenge. Naturen og dyrelivet er helt
tæt på, og der er samtidig ikke langt til børnenes legekammerater. Bedre rammer for et harmonisk familieog børneliv er svære at finde.
Ejendommen består af et stuehus, et moderne lyst
anneks og gode solide udhusbygninger. Ideelt hvis I er
en børnefamilie, måske bestående af 3 generationer,
eller to familier/par der gerne vil udleve drømmen om
ø-livet sammen. Her er både plads til dyrehold, selvforsyning, eller at drive egen virksomhed.
Stuehuset indeholder entre, 3 værelser, hyggelig mindre stue med brændeovn, lyst og hyggeligt køkken med
god spiseafdeling og klinkegulv med gulvvarme, bade-

Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø
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værelse med bruser, baggang. På 1. salen er der en stor
stue med den flotteste udsigt til Strynø havn og færgelejet, soveværelse, badeværelse med bruser, badekar og
gulvvarme. Desuden et stort, isoleret multifunktionelt
lokale på 57 m2 med varme. Rummet er ikke godkendt
til boligformål.
På ejendommen er der desuden opført et stort og lyst
anneks (nybygget i 2009) med smuk udsigt over vandet. Annekset indeholder entre, toilet, særskilt badeværelse, 2 værelser og stort køkken/alrum med adgang
til stor hems.
Jorden har tidligere været brugt til produktion af
økologisk frugt og bær, som blev anvendt til fremstilling af syltetøj, der blev solgt i hele Danmark. I dag er
den tidligere frugtplantage ryddet og udlagt med græs.
Som de fleste andre gårde på Strynø hører til ejendommen en anpart i fællesarealet Bredholm, hvor der er et
rigt fugleliv og gode jagtmuligheder.
Med knap 9 ha økologisk landbrugsjord, et velfungerende køle-/fryserum og produktionslokaler, er der
mange muligheder for at skabe sit eget job på ejen-
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dommen. Måske grøntsagsproduktion, snitblomster,
frugtavl eller noget helt andet?
Her er masser af plads til hobbyaktiviteter, bl.a. er der
et dejligt værksted, hesteboks og en
ladebygning.
Ejendommen er løbende renoveret med bl.a. nyere
træpillefyr samt 4 solvarmepaneler, hulmursisolering i
2017 m.v.
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Ejendomsdata
Ejendomstype: Landbrugsejendom der må benyttes til bolig og erhverv
Kommune: Langeland Kommune
Kontantpris: 2.695.000 DKK.
Bygninger (jf. BBR)
				
Bygninger (jf. BBR)

Opført år/ombygget

Areal

Bygning 1

Stuehus

1926/1991

169 m2

Bygning 2

Værksted

1915

138 m2

Bygning 3

Produktion m. kølerum

1956

119 m2

Bygning 4

Lade

1920

122 m2

Bygning 5

Anneks: Personalerum

1950/2009

80 m2

Bygning 6

Lager

1950

662 m2
662 m2

Bygningsareal i alt

Der gøres særligt opmærksom på at BBR oplysningerne kan fravige de faktiske arealer. Køber opfordres selv
til at kontrollere oplysningerne, da hverken sælger, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne
eller mægler indestår for rigtigheden af de oplyste m2.
Matrikelbetegnelser og grundareall
30a, Strynø By, Strynø

8,99 ha

Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø
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Maskiner, driftsinventar og beholdninger

Vand og varme

Der medfølger ingen maskiner, driftsinventar eller
beholdning

Ejendommen forsynes med vand fra offentligt vandværk.
Ejendommen har septitank.
Ejendommen har ikke indvindingstilladelse til markvanding		
Ejendommen opvarmes med centralvarme fra eget
anlæg (træpillefyr)
Supplerende varmekilde: Brændeovn

Forpagtningsaftaler
Der er ingen forpagtnings- eller bortforpagtningsaftaler

For yderligere oplysninger eller aftale om besøg kontaktes:
Ejendomsmægler Meng Bolig & Erhverv: Jens-Erik Meng tlf. 60225700, mail: info@mengbolig.dk eller
projektmedarbejder Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 31516251, mail:
anja@danske-smaaoer.dk (efter 1. maj 2020 henvises til ejendomsmægleren eller Sammenslutningen af Danske
Småøer tlf. 62 51 39 93)
Salgsopstilling:
https://mengbolig.dk/find-din-nye-bolig/korsvejen-2-strynoe-landbrug/
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Tunø
Hjarnø

Hov

Sejerø
Orø

Snaptun

Endelave

Nekselø

Hammer
Havnsø

Esbjerg

Holbæk

Odense
Mandø
Vr. Vedsted

København

Baagø
Aarøsund

Aarø

Barsø Landing

Omø

Barsø

Assens

Agersø
Stigsnæs

Fåborg

Omø
Bjørnø Svendborg
Lyø
Skarø
Femø
Avernakø
Hjortø
Fejø
Drejø
Rudkøbing
Strynø
Askø/Lilleø
Birkholm
Kragenæs

Går du og pusler med tanken om at „tage springet“
og bryde op fra den stressende tilværelse på fastlandet, til et sted hvor du selv bestemmer tempoet, og
hvor den skønneste natur er lige uden for døren?
Så er vi 163 øboere der gerne vil byde dig og din familie velkommen til Omø. Her er det let at blive en del
af fællesskabet. Vi har ry for at være meget gæstfrie,
uanset om I er her en dag, en uge eller et helt liv.
Omø ligger med Storebælt mod vest, Omø Sund mod
nord og Smålandsfarvandet på de øvrige sider. Det
tager 50 min. med færgen fra Stigsnæs, lige tid nok til
at vi kan få sænket skuldrene og komme ned i gear. På
færgen har vi tid til at få en snak med hinanden, læse
en bog eller få en lur. Nogle pendlere arbejder undervejs, så sejltiden bliver en del af deres arbejdstid.
Vi er en god blandet flok af øboere i alle aldre. Flere og
flere børnefamilier finder vej til Omø. Det skyldes bl.a.
at vi både har dagpleje og egen skole (0. - 6. klasse).
En barndom på Omø er kendetegnet ved tryghed,
overskuelighed og nærhed. Her kender alle hinanden,
og vi tager ansvar for hinandens børn. Der er ofte
nogle voksne der sætter gang i nogle aktiviteter. Ellers
finder børnene selv på noget. Vi afholder rigtig mange
forskellige arrangementer, fordi vi har lyst og fordi det
er sjovt.
På Omø har vi også en dagligvarebutik med posthus
og apotekerudsalg, aktivitetshus, lystbådehavn, café
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Bandholm

og restaurant, og bosiddende hjemmeplejegruppe. Alt
hvad vi har brug for i hverdagen.
Om sommeren kommer der rigtig mange gæster til
Omø. Det er dejligt, og det giver god omsætning for
mange af vores erhvervsdrivende. Her er stadig et
stort potentiale for at udvikle nye virksomheder og
jobs indenfor turismesektoren. Måske er det dig og din
familie der griber chancen og realiserer en drøm om
egen virksomhed, hvor der også er tid til familielivet.
Der er muligheder nok på Omø.
Hvis du har lyst til at høre mere om hvordan det er at
bo på Omø, så kontakt mig endelig, eller kig på vores
hjemmeside:
https://www.omoe-net.dk
Vi har også lavet en lille film, hvor omøboerne fortæller
om livet på øen:
https://www.omoe-net.dk/2013-03-19-15-19-25/omoefilm
Du kan følge Omø på Facebook i disse to grupper: Omø
og OmøNet
Velkommen til Omø!
Venlig hilsen
Jonna Andersen, Omø bosætningsgruppe,
tlf. 5819 9068, mail:
jonnaomoe@gmail.com

21

OMØ – „Valtersgård“
Husmandsstræde 15, 4245 Omø

Charmerende landejendom i hjertet af Omø
• Velholdt stuehus med skøn gammel have og 		
		orangeri
• B&B, café og frokostrestaurant
• Selskabslokaler m. galleri
• Ca. 10 ha landbrugsjord og strandenge
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Pris: 2.500.000 DKK
Boligareal: 145 m2
Øvrige bygninger: 306 m2
Grundareal: 13,1 ha
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Valtersgård
I hjertet af Omø By, lige skråt overfor gadekæret
ligger Valtersgård. Som besøgende på Omø kan man
ikke undgå at komme forbi gården, enten når man
er på vej ud til fyret, til købmanden eller et smut ud
til mosen og strandengene.
På Valtersgård kan du udleve drømmen om at bo på
en lille ø og drive din egen B&B, restaurant og galleri.
Her kan du selv bestemme, og sætte tempoet som du
vil. Her glider job og fritid lidt mere sammen – på den
gode måde.
Valtersgård har gennem mange år dannet rammerne
om den hyggelige Café Loen og en frokostrestaurant,
samt mange fester i de smukt renoverede selskabslokaler med tilhørende galleri. Det hele er indrettet i en
længe i gårdens gamle bindingsværksbygning, hvor der
også er et velfungerende køkken og moderne toiletfaciliteter. Lokalerne kan bespise op til 50 gæster, og der er
udeservering til ca. 38 personer.
Ejendommen består desuden af et fint og velholdt
stuehus på 145 m2, opført i røde sten og med tegltag,
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hvor 1. salen er udnyttet til B&B med udlejning af 2
dobbeltværelser med tilhørende stor fællesstue, tekøkken samt badeværelse. Hvis 1.salen ønskes anvendt til
privat bolig, er det oplagt at etablere B&B i en tidligere
staldbygning, der ligger i forlængelse af caféen og
restauranten.
Til stuehuset hører en hyggelig gammel have med
hønsegård og orangeri. Når vejret er til det, nyder B&B
gæsterne morgenmaden i orangeriet.
Til ejendommen hører ca. 7,5 ha agerjord og omkring
3,4 ha strandeng/mose og et par små søer/vandhuller.
Jorden har ligget brak i en 20-årig periode, men
ordningen udløber i 2020, hvorefter de 7,5 ha kan
anvendes til landbrugsdrift.
Strandengene/moseområdet er et skønt naturområde i
gåafstand fra gården. Her er det oplagt at have får eller
lidt kvæg til at afgræsse.
Valtersgård har gennem årene opbygget en fast kundekreds af både sommerhusgæster, sejlere og endags-
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turister. Der har været åbent fra slutningen af juni og
til midt i august. Caféen og restauranten har været
baseret på et frokost- og eftermiddagskoncept, da stedet har været drevet af én ejer. Ved selskaber m.m. har
et par venner givet en hånd med.
Udbuddet af spisesteder og selskabslokaler på Omø
er meget lille. Samtidig oplever Omø at der kommer
flere og flere besøgende til øen. Det giver nogle oplagte
muligheder for at videreudvikle Valtersgård, fx aftenåbent, udvide sæsonen til påske-september, eller noget
helt andet.
Du kan læse og se mere på:
https://omoe-net.dk/21-loen-cafe-ogovernatning?start=0
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Ejendomsdata
Ejendomstype: Landbrugsejendom
Må benyttes til: Bolig og erhverv
Kommune: Slagelse Kommune
Kontantpris: 2.500.000 DKK.
Bygninger (jf. BBR)
Bygninger (jf. BBR)

Opført år/ombygget

Areal

Bygning 1

Stuehus

1934

145 m2

Bygning 2

Landbrugsbygn.

1932/60

63 m2

Bygning 3

Restaurant, cafe, selskabslokaler

1805/1960 og 2006

120 m2

Bygning 4

Landbrugsbygn.

1932/1960

101 m2

Bygning 5

Orangeri

2000

22 m2
451 m2

Bygningsareal i alt

Der gøres særligt opmærksom på at BBR oplysningerne kan fravige de faktiske arealer. Køber opfordres selv
til at kontrollere oplysningerne, da hverken sælger, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne
eller mægler indestår for rigtigheden af de oplyste m2.
Matrikelbetegnelser og grundareall
11a, Omø By, Omø

1597 m2

20e, Omø By, Omø

360 m2

36, Omø By, Omø

480 m2

11i, Omø By, Omø

87080 m2 (8,7 ha)

12d, Omø By, Omø

41570 m2 (4,1 ha)

Grundareal I alt ,1 ha

131087 m2 (13,1 ha)

Maskiner, driftsinventar og beholdninger
Valtersgård er en igangværende servicevirksomhed,
og der medfølger det driftsinventar som forefindes
på ejendommen og anvendes i den nuværende drift
af B&B, café, restaurant og selskabslokaler. Der medfølger ingen beholdninger.
Der medfølger ingen maskiner til drift af landbrugsjorden.

Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø
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Braklægning og forpagtningsaftaler

Vand og varme

7,5 ha landbrugsjord har ligget brak i en 20-årig
periode. Braklægningsaftalen udløber i 2020.
Tilsvarende ligger et lille areal på knap1 ha brak.
Denne aftale udløber i 2021.

Ejendommen forsynes med vand fra offentligt vandværk. Ejendommen er tilkoblet offentlig kloakering.
Ejendommen har ikke indvindingstilladelse til
markvanding. Stuehuset opvarmes med pilleovn og
varmluftpumpe. Restaurant, café og selskabslokaler
opvarmes med varmluftpumpe. Øvrige bygninger
har ingen varmeinstallationer.

Kontakt:
For yderligere oplysninger eller aftale om besøg kontaktes:
Agrovi Mæglerne, ejendomsmægler Rikke Dam, tlf. 46 49 73 00, mail: rid@agrovi.dk
eller projektmedarbejder Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 31516251, mail:
anja@danske-smaaoer.dk
(efter 1. maj 2020 henvises til ejendomsmægleren eller Sammenslutningen af Danske Småøer tlf. 62 51 39 93)
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OMØ

Gadekærsvej 15, 4245 Omø

Landbrugsejendom i hyggeligt landsbymiljø – lige ved gadekæret
•
•
•
•
•

Fuld af muligheder og kulturhistorie
Masser af plads både ude og inde
Gode solide landbrugsbygninger
Ca. 23 ha landbrugsjord
Knap 1 ha engareal ved Omø Sø samt lille skov

Inspirationskatalog fra Fejø, Sejerø, Strynø og Omø

Pris: Prisen aftales med sælger
Boligareal: 225 m2
Øvrige bygninger: 1124 m2
Grundareal: 26,2 ha
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„Lindegård“ – Gadekærsvej 15, Omø By
Lige ved gadekæret og midt i den hyggelige landsby
Omø By ligger den firlængede gård ”Lindegården”.
Gården er en væsentlig del af det særlige og værdifulde kulturmiljø i Omø By, som består af mange
bevaringsværdige bygninger og stendiger, og små
hyggelige kulturmiljøer.
Ejendommen omtales i den daværende Skælskør Kommunes „Bevaringsværdier i Omø By – registrering og
vejledning“, hvor de gamle staldlænger og den smukke
brolagte gårdsplads fremhæves som noget værdifuldt,
der bør værnes om og bevares.
Ejendommen er opført i 1907 og med ombygning i
1968. Stuehuset indeholder 6 værelser, 2 stuer, et køkken m. spiseplads, og et badeværelse. Der er et samlet
boligareal på 225 m2, fordelt på 145 m2 i stueplan, og
80 m2 på 1. sal.
Ejendommen har siden 2000 været hjem og arbejdsplads for Gunnar og hans kone Birthe, som sammen
har drevet gården med husdyrhold (grise og kødkvæg)
og udlejning af værelser til håndværkere og turister. I
dag rækker kræfterne ikke mere, og der er ikke længere
dyr på ejendommen eller værelsesudlejning. Jorden er
forpagtet ud til 2020. Forpagtningsindtægten udgør
ca. 100.000 kr. om året.
Lindegården rummer mange muligheder og fortjener
at blive vakt til live igen. Måske skal de smukke gule
længer blive til ferieboliger, Bed & Breakfast, en lille
café eller udlejning af lejlighed til nye øboere?.
Eller måske har du og din partner/familie nogle helt
andre visionære drømme for jeres ø-liv. Måske skal
Lindegården være jeres kommende vingård eller mosteri med egen frugtplantage?
Uanset hvilke drømme I har, så kan I med det rette „gå
på mod“ og håndværksmæssige færdigheder forvandle
Lindegården til en skøn base for jeres nye ø-liv.
Til Lindegården hører ca. 23 ha god landbrugsjord, som
udgør en stor del af ejendommens værdi. Jorden dyrkes i øjeblikket af en lokal landmand, der har forpagtet
jorden frem til 2020.
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Foruden landbrugsjorden hører der også et lille stykke
skov (ca. 0,3 ha) samt et engareal (ca. 1 ha) til ejendommen. Skoven har ligget urørt hen i mange år, og har
fungeret som et rekreativt sted for den nuværende
ejer.

hed med opbevaring og udlejning af campingvogne
til nogle af de mange gæster der hvert år kommer til
Omø?

Engarealet ligger ned til den store Omø Sø, og der er
direkte adgang til engen fra en af ejendommens jorde.
Nuværende ejer har haft sit kødkvæg til at afgræsse
ca. 12 ha eng/moseområde, som en anden landmand
på øen har stillet til rådighed. En lignende ordning kan
muligvis etableres.
Ejendommen Lindegården rummer nogle spændende
landbrugsbygninger med mange anvendelsesmuligheder. De gamle staldlænger fra 1907 har en helt særlig
charme og atmosfære, som gør dem oplagte til faciliter målrettet turister, fx overnatning eller spisested,
gårdbutik m.m.
Ejendommen har også et par solide ladebygninger, som
kan udlejes eller anvendes til forskellige formål, hvis
ikke man ønsker at drive landbrug-/fødevareproduktion. Måske kunne de udgøre rammen for en virksom-
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Ejendomsdata
Ejendomstype: Landbrugsejendom
Må benyttes til: Bolig og erhverv
Kommune: Slagelse Kommune
Kontantpris: Prisen aftales med sælger
Bygninger (jf. BBR)
Bygninger nr.:

Opført år/ombygget

Areal

Bygning 1

Stuehus

1907/1968

225 m2

Bygning 2

Landbrugsbygn.

1907/1968

190 m2

Bygning 3

Ladebygning

1907/1968

210 m2

Bygning 4

Landbrugsbygn.

1970

330 m2

Bygning 5

Maskinhus

1968

140 m2

Bygning 6

Staldbygning, fjerkræ

1910/1970

50 m2

Bygning 7

Landbrugsbygn.

1985

204 m2
1349 m2

Bygningsareal i alt

Bygning 1 + 2 er opvarmet med centralvarme fra eget anlæg. I de resterende bygninger er der ingen varmeinstallationer.
Der gøres særligt opmærksom på at BBR oplysningerne kan fravige de faktiske arealer. Køber opfordres selv
til at kontrollere oplysningerne, da hverken sælger, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne
eller mægler indestår for rigtigheden af de oplyste m2.
Matrikelbetegnelser og grundareall
Matrikel 8a – Omø By

2952 m2

Matrikel 5e – Omø By

17932 m2

Matrikel 8I – Omø By

63924 m2

Matrikel 8m – Omø By

60649 m2

Matrikel 8n – Omø By

70 m2

Matrikel 10e – Omø By

83386 m2

Matrikel 18c – Omø By

33097 m2

Grundareal i alt

62010 m2 (26,2 ha)
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Maskiner, driftsinventar og beholdninger

Vand og varme

Maskiner, driftsinventar og beholdninger
Der medfølger diverse harver, tromler, sprøjte m.m.

Ejendommen forsynes med vand fra Omøs private
vandværk.
Spildevand fra ejendommen afledes til øens renseanlæg.
Ejendommen har ikke indvindingstilladelse til markvanding.
Stuehuset opvarmes med centralvarme fra eget anlæg (oliefyr og halmfyr). Nuværende ejer har planer
om at installere et luft- til varmeanlæg, der bliver
tilsluttet centralvarmeanlægget.
Nuværende ejer forventer herefter en varmeudgift
på 10-15.000 kr. om året.

Braklægning og forpagtningsaftaler
Landbrugsjorden er forpagtet ud. Forpagtningsaftalen udløber i 2020. Forpagtningsindtægten udgør ca.
100.000 kr. om året.
God landbrugsjord på småøerne er generelt eftertragtet, og der er derfor gode muligheder for at få
jorden bortforpagtet, hvis en ny ejer ikke ønsker at
dyrke jorden.

Kontakt:
For yderligere oplysninger eller aftale om besøg kontaktes:
Projektmedarbejder Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 31516251,
mail: anja@danske-smaaoer.dk
(efter 1. maj 2020 henvises til Sammenslutningen af Danske Småøer tlf. 62 51 39 93)
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Om projektet – og næste skridt til et ø-liv
Nye naboer – mere ø-liv
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne er gået i
partnerskab om projektet „Nye naboer – mere ø-liv“, for at skabe
en platform hvor øerne i fællesskab kan udvikle nye løsninger og
metoder til at arbejde mere målrettet og strategisk med bosætning.
En af indsatserne i projektet hedder „matchmaking“, og nærværende katalog er en del af denne indsats.
Vi håber, at vi med ø-beskrivelserne har vist, at øboerne står klar
til at tage rigtig godt imod dig og din familie. I vil møde en stor
hjælpsomhed og blive en del af et helt særligt fællesskab. Som øbo
har du/I også en række fordele. Der er bl.a. fordelagtige færgetakster, herunder gratis persontransport og nedsat takst for godstransport for erhvervsdrivende. Det er også muligt at søge tilskud
til virksomhedsudvikling via vores lokale aktionsgruppe, LAG
Småøerne, og via Erhvervsministeriets landdistriktspulje.
Næste skridt
Hvis du/I gerne vil have mere detaljerede oplysninger om en ejendom, så kan disse fås enten hos ejeren eller hos ejendomsmægleren, hvis en sådan er tilknyttet. Kontaktoplysninger fremgår under
hver ejendomsbeskrivelse.

Hvis du/I har ønske om at besøge øen og se ejendommen, vil
ejendomsmægleren eller projektmedarbejder Anja Knudsen (Sammenslutningen af Danske Småøer), sætte et møde i stand. Anja
deltager gerne på mødet samt laver telefonisk opfølgning. Anja kan
kontaktes på tlf. 31 51 62 51 eller mail:
anja@danske-smaaoer.dk
Projekt „Nye naboer – mere ø-liv“ afsluttes 1. maj 2020, og dermed
også vores markedsføring af ejendommene i nærværende katalog.
Al henvendelse omkring ejendommene skal efter 1. maj 2020 ske til
den pågældende ejendomsmægler eller (hvis en ejendomsmægler
ikke er tilknyttet) til Sammenslutningen af Danske Småøer, mail:
sekretariatet@danske-smaaoer.dk , tlf. 62 51 39 93
Find os her:
www.lag-småøerne.dk
www.danske-smaaoer.dk

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

