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Sammenslutningen af Danske Småøer

Bestyrelsens FORSLAG til Indsatsområder 2021-2022
Forslag 12. juni 2021
SaDS har desuden indgået aftale med Bolig- og Planstyrelsen for 2021 om følgende resultatmål:

Indsatsområder - ikke prioriteret rækkefølge
·
Organisationsudvikling

•

Ø-post

•

Ø-besøg

·

Erhverv, turisme og arbejdspladser på øerne

•

National sparringspartner

·

Færger og landevejsprincip

•

Netværkssamarbejde

·

Omstilling af færger til grøn drift

•

Undersøgelse af landbrugets betydning for øerne

·

Boliger på småøerne

•

Bosætning og boliger: Opfølgning på boligaftale, mobil- og bredbåndsdækning, postordning, lånemuligheder

·

Klimatilpasning på småøerne

•

Opfølgning på færgeområdet; landevejsprincip, sommerpakke, grøn omstilling

Organisationsudvikling
Indsats

Mål

Opgave, SaDS

Hvad er sket eller er i gang?

Gentænke SaDS's
organisationsstruktur

Gøre organisationen mindre personafhængig. Engagere og inddrage flere
øboere i organisationsarbejdet for at styrke SaDS både lokalt og nationalt.

På baggrund af organisationsseminar den 11.6.: Drøftelse på
Generalforsamlingen 2021, derpå gennem det videre arbejde (bl.a. på
repræsentantskabsmøde i nov 2021) forberede organisationsændringer
med henblik på evt. vedtagelse på Generalforsamlingen 2022.

Organisationsseminar den 11.6.2021

Netværk og øsamarbejdsmodeller

Facilitere aktuelle netværkskurser og samarbejder for grupper af øboere.

Finde kandidater til ny formand i 2022.
Afholde kurser for dagligvarebutikker, menighedsråd, kommunalt
samarbejde (fx ø-udvalg), børnefamilier, ungdomslejr i nordisk regi.
Desuden afklare behov indenfor øvrige brancher/emner, fx
fødevareproducenter, bryggerier. Finde finansiering. Indtænke virtuelle
muligheder.

Dagligvareseminar planlagt i nov 2021. Menighedsrådsseminar og
kommunalt samarbejde forventes afholdt primo 2022

Opgave, SaDS

Hvad er sket eller er i gang?

Erhverv, turisme og arbejdspladser på øerne
Indsats

Mål

Landbrugsundersøgelse

Projektet har til formål at undersøge landbrugets betydning for udviklingen Finde finansiering og gennemføre projektet
Projektbeskrivelse er næsten klar.
af de små øer i Danmark – herunder landbrugets rolle, udfordringer og
Sammenhæng med andre turisterhverv bør undersøges og fremhæves – på
fremtidsmuligheder som aktør for en bæredygtig udvikling af småøerne
egen bedrift (gårdbutik fx) og på øen i øvrigt.
som attraktive helårssamfund. - Samt fokus på evt. hindringer ved at drive
landbrug på en småø (fx skatteforhold??)

Ø-støtte til landmænd

At bevare ø-støtten for landmænd på småøerne i næste EU
programperiode.

Følge CAP forhandlingerne i 2021

At støtten gives til fastboende landmænd på øerne - uden et loft på 100 ha.
Samt at der laves en graduering ift. om jorden er braklagt eller i drift.
Planloven samt
strandbeskyttelseslinje
BR18

Lempeligere vilkår, reelle muligheder for dispensationer på øerne for
projekter, hvor ejer, ø-samfund og kommune er enige.
At der politisk tages stilling til effekten af BR18, og de hindringer for
udvikling den medfører på de små øer.

Rejse problematikken politisk gennem at finde og viderebringe eksempler,
hvor planloven har hindret udvikling. Evt. bringe det frem i pressen.
Rejse problematikken politisk gennem at finde og viderebringe eksempler,
hvor BR18 har hindret udvikling.

Finansiering på øer

Sikre muligheder for belåning og finansiering af boliger, erhverv og
foreningsdrevne aktiver.

Følge regeringsforslaget fra maj 2021 om statsgaranti af realkreditlån og
øget mulighed for lån i vækstfonden for mindre virksomheder.

Detaljeret undersøgelse af meromkostninger for landbruget er
gennemført med 38 besvarelser. Indsendt til Landbrugsstyrelsen dec
2020. April 2021: dialog med Landbrugsstyrelsen, der bekræfter at vores
materiele indgår i forhandlingerne som et partisk indlæg
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Færger og landevejsprincip
Indsats

Mål

Opgave, SaDS

Hvad er sket eller er i gang?

Opfølgning på
landevejsprincippet: Den
statslige evaluering af
ordningen i 2022.

Evalueringen kommer til at afspejle virkeligheden - samt afspejle i hvilket
omfang landevejsprincippet er indført på de forskellige overfarter.

At deltage og give SaDS's holdning til kende. Presse på for at forberede
evalueringen (indsamle data) allerede i 2021. Arbejde for at SaDS sidder
med i en arbejdsgruppe vedr. evalueringen.

Som oplæg til evalueringen har SaDS i april 2021 lavet et overblik over
takstnedsættelserne som de ser ud i foråret 2021

Fuld implementering af
På baggrund af evalueringen at få indført et fuldt landevejsprincip, der er
landevejsprincippet hele året - lige og fair for alle øer.
og med lokal tilrettelæggelse.
Afskaffe grundbeløbet på ca 20 kr for gående passagerer.

At deltage og give SaDS's holdning til kende. Bl.a. fokus på den udhulning
(regneteknisk), der p.t. er indbygget i ordningen.

Evaluering af sommerpakken
2021

SADS iværksætter en undersøgelse

Undersøge virkningen af sommerpakken 2021 ift. at give en politisk
tilbagemelding.

Omstilling af færger til grøn drift
Indsats

Mål

Opgave, SaDS

Omstilling af færger til grøn
drift

At øernes færger kommer med i den grønne omstilling nu.

Følge op på udmøntningen af de 200 mio kr, der er afsat i 2021-22 til grøn
omstilling af kommunale færger.

At midlerne ikke går tabt, hvis de ikke bliver udmøntet jf. tidsplanen i
aftalen.

I samarbejde med Færgesekretariatet og Småøernes Færgeselskaber at
undersøge hvilke andre finansieringsmuligheder, der måtte være.

Nyt standardfærge-koncept i
innovationspartnerskab

Hvad er sket eller er i gang?

Følge udviklingen af Færgesekretariatets arbejde med standardiseret og
Følge og formidle konceptet.
grønt færgekoncept bl.a. for at sikre øboers inddragelse ifm. anskaffelse af
ny færge.

Boliger på småøerne
Indsats

Mål

Opgave, SaDS

Hvad er sket eller er i gang?

Grøn boligaftale: puljen til
At nogle af småøerne ansøger om tilskud til almene boliger i 2021-22, eller Udbrede kendskabet til puljen. Formidle gode eksempler (maj 2021: Orø
opførelse af almene boliger på sammen med kommunen planlægger opførelse af alemen boliger i 2021-22 (og Læsø) har søgt puljen).
øer
til opførelse i de kommende år. (Tilskudspuljen er åebn frem til 2026, så
længe der er midler til rådighed).

Prøvehuse/ tilflytterboliger

At maksimumsbeløbet ikke spænder ben for at få tilskud.

At følge op på problematikken vedr. maksimumsbeløb.

At synliggøre muligheden for tilflytterboliger på øerne.

At formidle mulighederne for prøveboliger for de øer, hvor det findes, via
SaDS's hjemmeside.
At følge op på problematikken vedr. kommunernes mulighed for at
etablere, drive, udlåne til tilflytterboliger.

Klimatilpasning på småøerne
Indsats

Mål

Opgave, SaDS

Grundvandssikring på øerne

At grundvandet på øer med eget vandværk sikres for fremtiden - i
samarbejde med vandværkerne

Følge op på SFs udspil fra maj 2021 om etablering af en grundvandsfond:
Hvad er SaDS's krav til en given fond?

Kystsikring

At kende behovet og den evt. nødvendige økonomi

Stå for undersøgelse af behovet på de 27 øer.

Hvad er sket eller er i gang?

SaDS deltager i statslig nedsat følgegruppe for klimatilpasning
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