
Generalforsamling 
den 26. maj 2018

Sammenslutningen af Danske Småøer Mandø



Hjemme- og sygepleje på småøerne



Strandbeskyttelseslinje….



Vedligeholdelse af diger



Ændring i status for boliger i landzone 
Fra vejledning om Landzoneadminitration: 
Har fritidshuset oprindeligt været et helårshus, kan der dog efter omstændig-
hederne meddeles tilladelse til igen at tage huset i anvendelse til helårsbeboelse. 
Der bør ved afvejningen lægges afgørende vægt på længden af den periode, hvor 
huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og på hvor mange helårshuse, 
der ligger i nærheden. Der kan således f.eks. være grundlag for at meddele 
tilladelse, såfremt huset ligger i en landsbybebyggelse. Endvidere bør husets 
kvalitet indgå i kommunens vurdering, idet det må forudsætte, at huset har 
karakter af et helårshus, og at huset i forvejen er i rimelig beboelig stand.

Lempeligere administrationspraksis på småøer:
Mange danske småøer er ofte helt omfattet af kystnærheds-zonen 
og dermed også underlagt den restriktive administrationspraksis 
knyttet til denne zone, jf. planlovens § 35, stk. 3. Samtidig 
medfører den svære økonomiske og sociale situation på mange af 
øerne, at der er behov for en særlig indsats for at fremme vækst 
og udvikling samt understøtte de eksisterende lokalsamfund. 
Kommunalbestyrelsen bør derfor være imødekommende med at 
meddele landzonetilladelser på de små øer, særligt til erhverv og 
helårsbeboelse, når det ansøgte ikke strider mod planlægningen.



Evaluering af
takstnedsættelser



HALLOOOO, 
er I der endnu????

Halvvejs…



MAGLEBY FRI- OG EFTERSKOLE 
med afdeling på Ø-havets Smakke- og Naturcenter 
på Strynø





Nye naboer –
mere ø-liv



Resultatmål 1: Udarbejdelse og udsendelse af ’Ø-posten’ med 
fokus på bosætning. 

Resultatmål 2: Øbesøg for embedsværket i Erhvervsstyrelsen, 
relevante ministre, ULØ 

Resultatmål 3: Flerårig indsats på bosætningsområdet. 

Resultatmål 4: National sparringspartner vedr. småøer.

Resultatmål 5: Netværkssamarbejde mellem småøerne. 
Afdækning og konkretisering af behov samt 
afholdelse af netværksaktivitet. 

Resultatmål 6: Ny hjemmeside: generelt samt i forhold til 
bosætning. Udvikling af nyt indhold.

Resultatmål 7: Frivilligt mentorkorps for virksomheder

Driftsaftale med Erhvervsstyrelsen 2018



Sekretariatet

Bestyrelsen og medarbejderne



Sammenslutningen af Danske Småøer er bl.a. 
repræsenteret i:

- DRUPL: Erhvervsminister Brian Mikkelsens rådgivende udvalg på Landdistriktsområdet

- Bestyrelsesmedlem i Småøernes Færgeselskaber

- Friluftsrådet – bl.a. Det blå netværk

- Styregruppen for projektet: ‘Assisteret Fjernundervisning’, Undervisningsministeriet

- Udvalget for Levedygtige Landsbyer

- Overvågningsudvalget for Landdistriktsprogrammet i EU

- Overvågningsudvalget for Social- og regionalfondene i EU

- Og så samarbejder vi der ud over bl.a. med LAG Småøerne, Færgesekretariatet, Småøernes 
Fødevarenetværk, Landdistrikternes Fællesråd
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Udvalget for Småøer



Tak for i år

Apropos bosætning…


