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Gruppe 2: 

1. Beskæftigelse; Tilgængelighed: De-urbanisering er 

slået igennem. Især for nær-øer giver det stor 

mulighed for øget beskæftigelse, nye virksomheder og 

virksomhedstyper. Skabelse af reelle jobs også inden 

for service. Fortsat stor mulighed for pendling. (+)

2. Beskæftigelse: Fjern-øer er mere udsatte (÷). 

Hjemmearbejdspladser/distancearbejdspladser vil dog 

kunne modvirke den lange transporttid. Det er nu 

blevet mere acceptabelt at arbejde hjemmefra (+). 

Vigtigt at fastholde statslige, regionale og kommunale 

jobs

3. Social inklusion/vitalitet; Omsorgsfuldt fællesskab 

– Mangfoldighed: Måske en udfordring mellem den 

gamle kultur (foreningsliv, fællesskab, gå ind og ud 

hos hinanden) og tilflytterne. Vigtigt at opretholde 

øens kultur, traditioner – det er det tilflytterne søger. 

Tilflytterne tilfører øernes kultur og traditioner nye 

input og impulser (+).

4. Social inklusion/vitalitet; Demokratisk indflydelse: 

Det lokale demokrati står væsentligt stærkere (+) –

bl.a. på baggrund af den stærke styring og manglende 

demokratiske proces under COVID 19.

5. Basale goder: Fødevarer OG Beskæftigelse; En 

øget mangfoldighed indenfor lokal fødevareproduktion 

(herunder også fiskeri) på øerne skaber øget 

beskæftigelse  - der vil også være et øget krav fra 

kvalitetsbevidste øboere, tilflyttere og 

fritidshusøboere. (+)    

6. Social inklusion/vitalitet; Tradition, Kultur: 

forventning om at disse er bevaret – det er det 

tilflytterne søger (og også turisterne). (+)

7. Social inklusion/vitalitet; Mobilitet: forventning om 

en stærkt øget mobilitet, der vil betyde flere personer 

flytter til en ø og bor der i en periode, hvor de bidrager 

til fællesskabet(+). Den større udskiftning/mobilitet 

betyder at de tilbageværende skal holde fast i kulturer 

og traditioner. 

8. Infrastruktur OG Social inklusion/vitalitet; mixet 

mellem fastboende og fritidshusejere og en 

forventning om, at der vil være mere flydende grænser 

ift. hvor man har sin faste bopæl): Vil betyde flere 

bidrager til fællesskabet og de funktioner, der skal 

udfyldes på en ø (+). Bekymring for at balancen 

mellem fastboende og fritidshusejere forskubbes, så 

der på nogle øer ikke vil være helårsbeboelse – og 
dermed mangle ansvar for øens udvikling (÷). 

Gruppe 1: 

A. Klimaændring; på øen: Højvande truer 
øerne (÷). A1 (Miljø): Renere natur  gør at 

folk vil søge det sunde/rene liv på øerne 

(‘paradis’) (+)

B. Klimaændring; fra øen: Forurening fra 

færger - forventning om, at der vil være 

‘grønne’ færger i 2040 (+)

C. Infrastruktur: Færgedrift: grønnere færger 

(+). Bekymring for om servicen opretholdes 
(÷). Implementering af fuldt landevejsprincip 

(billige billetter) (+). Forventning om god 

kundeservice; at ‘eventyret starter’ på 
færgen (+).

D. Miljø; Vandtilgængelighed: Bekymring for 

øernes drikkevandsforsyninger, trues af 
bl.a. pesticider, højvande (÷).

E. Digital/teknologi: Forventning om at der vil 

være god tilgængelighed, høj kvalitet, til ok 

betalbarhed (+).

F. Infrastruktur; boliger: Der er i dag tiltag 

om almene leje-boliger på øerne på vej (+), 

som forventes at slå igennem. Finansiering 

til ejerboliger er dårlig/svær/underprioriteret 
(÷).

G. Infrastruktur; Uddannelse: Øget 

digitalisering og bedre teknologi baner vej 

for mange flere muligheder for undervisning 

på øerne (+). Bekymring for tab af det 

stedbundne og den social kontakt ved 
digital undervisning(÷). Bekymring for lokale 

skolelukninger (÷).

H. Infrastruktur; Sundhed: Forventning om 

super digital teknologi vil betyde bedre 

service ifb. med virtuelle lægekonsultationer 

(+). Det gode (senior-)liv på øerne har 

positiv betydning for sundheden (fysisk og 

mentalt) (+). Bekymring for at der lokalt 

nedlægges lægepraksis/besøg på øerne 
(÷).

I. Miljø; Restriktiv lovgivning (fx planlov og 

lokale fredninger): Godt for bevarelse af 

naturen (+). Forhindrer udvikling, fx 

etablering af boliger (≈ infrastruktur).

J. Miljø; (Økologisk) landbrug: Forventning 

om, at der vil være øget biodiversitet, renere 

natur som følge af landbrugsdrift uden 
pesticider (+).
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Hvad er vigtigst?
Hvilket aspekter er der størst behov for, at vi tager hånd om, for at vores 
område kan leve op til vores håb og ambitioner? 

• Natur, ro og fred og (A1) er rigtig vigtigt: Gode naturplaner, 

Økologisk landbrug (J)

• Lokal selvbestemmelse, lokaldemokrati. Lokal foreningskultur, 

lokalt engagement. Samspil med kommune og nærliggende 

lokalsamfund.(4)

• Infrastruktur: Færge (C), udviklingsmuligheder, 

Planlovsbegrænsninger (I), boligforhold (F) og (7) og (8)

• Tryghed, nærhed, overskuelighed (3) og (8)

• Energi

• IT (E)

• Bæredygtig turisme
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Hvor er det største potentiale 

for at nå ‘den gode situation’?

• Rammevilkår – Infrastruktur: Færge (C), udviklingsmuligheder (I), 

boligforhold (F) og (7) og (8) samt IT (E)

• Miljø: Natur (I). Landbrug (J)

• Bæredygtig turisme

• Lokal selvbestemmelse, lokaldemokrati. Lokal foreningskultur, 

lokalt engagement. Samspil med kommune og øvrige 

landdistrikter.(4)

• Tryghed, nærhed, overskuelighed (3) og (8) 
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HVAD SKAL DER TIL?

• Flere generationer af øboere skal engagere sig i lokaldemokratiet. Det hænger igen sammen med bosætning – øget bosætning vil 

skabe en spredning i alderssammensætningen. Bosætning hænger sammen med infrastruktur/rammevilkår (boliger, færgeservice 

etc.)

• God og positiv dialog med kommunen (nogle gange kan det være svært at få anerkendelse, lydhørhed, og få gennemført tiltag på 

øen). Samarbejde med øvrige landdistrikter.

• Vedvarende indsats for øget synlighed af øerne og deres særlige vilkår ift. EU, de nationale, regionale, kommunale niveauer samt

det omgivende samfund.

Infrastruktur: 

• Der skal etableres højhastighedsforbindelser (øremærkede penge til øerne). 

• Etablering af (leje)boliger kræver energi og kræfter. Den nye boligpulje (tilskud til almene boliger på  øer) er god og nødvendig og 

bør fortsætte. 

• Finansieringsvilkår er en udfordring for ejerboliger og virksomheder på øerne.

• EU skal være med til at sikre basale rammevilkår/fælles mindstekrav for øerne: IT, færge, sundhed. Mulighed for kvalitet i 

uddannelsestilbud og undervisning. Kulturtilbud og kirkeadgang etc.

• Afbureaukratisering af EU’s tiltag, støttemuligheder osv. 

• Tilskudsordninger (fra EU, nationale, regionale og lokale) er afgørende for øernes udvikling. 

• Lovgivning skal overholdes – og omfatter også øerne. Fx på ældreområdet, hvor der har været eksempler på at kommunerne har 

forsøgt at omgå deres pligt ift. hjemmepleje. 

• Behov for udvidede konsulentfunktioner på tværs af småøerne, fx til hjælp og rådgivning ifb. med etablering af lejeboliger, 

bredbånd mm.

• Miljøforhold: øboerne skal selv tage situationen op ift. fx osende knallerter, gamle biler mm.

• Tvær-nationalt samarbejde mellem øboere skal være lettere – men her mangler midler. Er vigtig ift. inspiration og 

erfaringsudveksling og for sammenhængskraften i EU – også for de små yderområder.

• Det at skabe bæredygtig turisme skal defineres af øboerne selv.  

• Den nationale turismestrategi bremser for udviklingen af turisme på småøerne – øerne er slet ikke synlige i strategien! Nogle 

kommuner tænker øerne ind (på trods af den nationale strategi). Lokal turisme (og national turisme) er ændret med coronaen i 

2020, og ‘hjemme’turismen vil nok fortsætte i en vis grad. Vi kan selv på øerne skubbe på og følge med. Det gode ø-liv 

(fællesskabet, lokale aktiviteter mm.) er også en attraktiv salgsvare for turisterne! 

Eksempler på historier, der skaber udvikling:

• Der etableres en ny andelsforening om købmandshandlen på Femø

• Eksempel med ø-hop i det sydfynske har haft stor betydning for øernes synlighed; det skaber interesse for øerne. Et eksempel på 

godt samarbejde imellem lokalområderne.

• Opnåelse af ny viden og fornyet engagement ifm. projekter på tværs af øerne fx fra bosætningsprojektet ‘Nye Naboer i 2018-2020. 

Kan være på mange områder ud over bosætning. 

Hvad skal 

der til? 

• Veje/metoder

• Tiltag

• Hjælp og 

støtte

• Eksempler og 

historier
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Næste skridt
Hvad er dit næste skridt mod en 
opfyldelse af visionen?

• Øboernes eget engagement og villighed til at 

arbejde for fællesskabet og prøve nye veje er 

markant – og afgørende – og det vil fortsætte!

• Øboerne er altid klar over, at hvis de ikke tager 

ansvar og del i udviklingen, så sker den ikke! 

• Så vi på øerne er klar – vi håber EU også er det!


