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Almene boliger kan være med til at sikre liv 
på små danske øer Kilde: Landsbyggefonden

• 8 familieboliger på Læsø, 
• 20 familieboliger på Samsø
• 38 familieboliger på Ærø.
• 6 boliger på Orø



Boligseminar

Den 12. januar kl. 19.30

Med Bolig- og Planstyrelsen

Link til mødet: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjRhZmZlZGEtYmRmMC00NTk1LThjNWQtMWYxMDAzNzRmMmIx%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%220371900c-b092-47b6-8f15-92835c9edfec%22%2c%22Oid%22%3a%22095ffed5-5ae8-
4103-bba7-6974329a97e0%22%7d

Send spørgsmål på forhånd!!
Send dem til sekretariatet: ls@danske-smaaoer.dk

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRhZmZlZGEtYmRmMC00NTk1LThjNWQtMWYxMDAzNzRmMmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220371900c-b092-47b6-8f15-92835c9edfec%22%2c%22Oid%22%3a%22095ffed5-5ae8-4103-bba7-6974329a97e0%22%7d
mailto:ls@danske-smaaoer.dk


Danmarks først havplan

Høringssvar:

• ”Kan” contra ”skal”-opgave

• Havvendt beskyttelseszone

• Prioritering af havmiljøet

Link: https://havplan.dk/da/page/info
Link til høringssvar: 
https://havplan.dk/da/page/consultation/3979eda
1-428a-4985-8118-c9b5ba7f859f/hist

Formålet med havplanen bl.a. er at fremme økonomisk vækst, udvikling af hav-
arealer og udnyttelse af havressourcer på et bæredygtigt grundlag og tage hen-
syn til samspillet mellem land og hav. 

https://havplan.dk/da/page/info
https://havplan.dk/da/page/consultation/3979eda1-428a-4985-8118-c9b5ba7f859f/hist


Affaldssortering 
og cirkulær økonomi



Affaldsordning – eksempel fra Endelave 

På Endelave kan man bestille 
den ‘mobile genbrugsplads’ 
til at afhente storskrald og 
byggeaffald. 

Læs mere på Horsens 
kommunes hjemmeside:
https://horsens.dk/Bolig/Affald/Endela
ve#UndgaaMaddiker|BestilStorskrald

(et stykke nede på siden)

https://horsens.dk/Bolig/Affald/Endelave#UndgaaMaddiker|BestilStorskrald


Planlovsevaluering  - SaDS’s input

… kan ikke få lov til at bygge sit 
drømmehus: 10 meter gør forskellen

Kilde: TV Midt-Vest

• På små øer under SaDS kan der udarbejdes en udviklingsplan i 
samarbejde mellem den enkelte ø og dennes kommune. På baggrund 
af denne udviklingsplan kan der gives dispensationer til 
udviklingsprojekter ift. strandbeskyttelseslinjen og 
kystnærhedszonen, som ikke kan danne præcedens andre steder i 
Danmark.  

• På små øer under SaDS er der mulighed for at etablere 
flere helårsboliger i tiloversblevne driftsboliger, både i   
kystnærhedszonen og indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Se indlæg af Dorthe Winther vedr. planloven på Altinget, 8. nov. 2021:
https://www.altinget.dk/by/artikel/danske-smaaoeer-planloven-skal-sikre-flere-
helaarsboliger-i-overfloedige-bygninger

https://www.altinget.dk/by/artikel/danske-smaaoeer-planloven-skal-sikre-flere-helaarsboliger-i-overfloedige-bygninger


Fra SaDS’s høringssvar:
Ø-støtten for landmænd bosat på småøer: loftet
på 100 ha bør bortfalde, således at fastboende ø-landmænd 
kan søge tilskud til hele deres areal på øen. 
Til gengæld bør ø-støtten bortfalde for landmænd, der driver 
jord på de 27 småøer i SaDS.

Projekt: Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden.

Formål: At tydeliggøre hvilken betydning landbruget har for 

udviklingen af de små øer – hvilke muligheder rummes i erhvervet 

med de særlige vilkår, der findes på småøerne. 

- statistik, betydning og fremtidsmuligheder 

Se projektbeskrivelsen her: https://danske-smaaoer.dk/wp-

content/uploads/2021/11/Projektbeskrivelse.-Landbrugsundersøgelse-web.pdf

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2021/11/Projektbeskrivelse.-Landbrugsundersøgelse-web.pdf


Evaluering af landevejsprincippet

- og sommerpakken
Kilde: https://www.trm.dk/

Antal passagerer med gratis ordningen i 2021:

Voksne Børn                Cykler           Handicapbiler

Total - småø-færger 237.241 22.138 25.765 5.429

Ø-kommuner, 
Bornholmstrafikken, 
genvejsfærger mv. 

596.502 97.985 103.605 19.863

Total 833.743 120.123 129.370 25.292



Kommende seminarer i SADS:

• Dagligvareseminar – også for bestyrelser. 
den 14.-15. november, Odense

• Boligseminar den 12. januar 2022 kl. 19.30, Online.

• Menighedsrådsseminar for præster og menighedsrådsmedlemmer, 
den 4.-5. februar 2022 på Venø. 
Se mere her: https://danske-smaaoer.dk/uncategorized/menighedsraadsseminar/

• Familietræf for ø-familier den 10.-12. juni 2022 på Fur – og online 
opvarmning i foråret

https://danske-smaaoer.dk/uncategorized/menighedsraadsseminar/


Kommende seminarer

Planlagt, men ikke datosatte…:

• Samarbejde med kommunen, ø-udvalg

Opfordring om:

• Beboerforeninger – rekruttering, struktur

• Planlovs-seminar



Samarbejdet med Forenet Kredit:

- Finansiering

- Konference

- Årets Ø 2022, tema:

Fællesskab som drivkraft for lokal udvikling

Link til Årets Ø 2022:
https://forenetkredit.dk/partnerskaber/aarets-oe/

Link til inspiration til ansøgning til Årets Ø 2022:
https://forenetkredit.dk/wp-
content/uploads/2021/10/Inspiration-til-den-
gode-ansoegning-2022.pdf

https://forenetkredit.dk/partnerskaber/aarets-oe/
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2021/10/Inspiration-til-den-gode-ansoegning-2022.pdf


Ny organisationsstruktur…

- Formandskandidater

- Valgte bestyrelseskandidater

- Arbejdsgrupper

- Opgavefordeling





Carsten Iversen
Direktør
Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet er en organisation, der for Forsvarsministeriet varetager opgaven med at give 6500 frivillige i dansk 
beredskab et socialt og fagligt ståsted. Ligeledes er Beredskabsforbundet involveret i det civileberedskab i Danmark. 

Beredskab og sikkerhed og Beredskabsforbundet har arbejdet med en Ø-beredskabsmodel, hvor turister kan tilslutte sig 
beredskabet på den ø, hvor de kortvarigt opholder sig. I uge 30 stillede 25 læger, sygeplejersker, brandfolk og politifolk via 
en app sig til rådighed på Anholt for at hjælpe, hvis der skulle blive behov. I jeres blad Ø-POSTEN er ordningen omtalt.

Udover det projekt, er et nyt projekt nu på Fanø under udarbejdelse. I modsætning til Anholt, ligger Fanø tæt på et 
beredskab fra fastlandet, hvorfor vilkårene er nogle andre. I den model handler det om at mobiliserer øens borgere, når der 
er behov for hjælp, enten ved utilstrækkelige ressourcer fra det primære beredskab, eller fordi de ikke kan komme frem.

Beredskabsforbundet påtænker at afholde et symposium for at højne interessen for beredskabet på 
den enkelte ø i Middelfart søndag den 12. december klokken 10.30 til 14.30.
Symposiet er for repræsentanter for øerne i Danmark, samt det beredskab, som er brandmyndighed i distriktet.

Tidspunkt??
Er det bedst sidst på eftermiddagen på hverdage eller er det weekenden som er bedst
Vi er meget fleksible med både sted og tidspunkt.



Videoer om cykelprojekt

1. Cyklisme på 
smøerne: https://www.youtube.com/watc
h?v=spG3hWCbeHw

2. 
Tunø: https://www.youtube.com/watch?v
=U3exj5VTAQo

ByogLandskab

https://www.youtube.com/watch?v=spG3hWCbeHw
https://www.youtube.com/watch?v=U3exj5VTAQo

