
    

Kære Kirsten Sydendal  

 

Tak for dine henvendelser af 11. januar og 31. januar 2023.  

Jeg deler jeres interesser og bekymringer for udviklingen af småøerne i Dan-

mark. Som minister for landdistrikter er jeg meget optaget af, at vi sikrer gode 

levevilkår på øerne. Det glæder mig, at I oplever at flere gerne vil bo på små-

øerne, og at mange tilflyttere tiltrækkes af den særlige nærhed til naturen og 

fællesskabet på øerne.  

Når det er skrevet, er jeg også opmærksom på de udfordringer, som småøerne 

oplever. Mange kommunerne er udfordret på deres økonomi, hvilket har stor 

betydning for livet på øerne, da det bl.a. kan betyde færre færgeafgange, luknin-

ger af skoler og dagligvarebutikker, der er nødt til at dreje nøglen om. Den ud-

vikling vil vi gerne vende.  

Vi er kommet et stykke af vejen med aftalen Mere liv i bymidter og landdistrik-

ter af 29. november 2021. Med aftalen besluttede Venstre med den tidligere re-

gering og en række andre partier, at der bl.a. igangsættes en forsøgsordning af 

frie bymidter. Som I ved, fremgår det aftalen, at der er igangsat en afdækning af 

interessen for deltagelsen i en forsøgsordning med frilandsbyer og -øer med 

henblik på, at der i 1. halvdel af 2023 skal træffes beslutning om hvorvidt, der 

skal igangsættes en forsøgsordning herunder hvilke regler, der skal fritages fra. 

Jeg er meget opsat på, at vi bruger forsøg til at undersøge behovet og mulighe-

derne for ændringer af eksisterende lovgivning. Derfor ser jeg frem til de politi-

ske drøftelser af en mulig forsøgsordning for frilandsbyer og -øerne i de kom-

mende måneder med afsæt i jeres og Landdistrikternes Fællesråds materiale.  

Tak for jeres indsats med at afdække interessen for en forsøgsordning af fri-

landsbyer og -øer. 

Der skal også lyde en tak for dine lykønskninger med min udnævnelse til mini-

ster og jeres indsats i Sammenslutningen af Danske Småøer med planlægnin-

gen af et godt program til mit besøg på Fejø d. 20. februar. Her ser jeg frem til at 

drøfte øernes udfordringer og potentialer. 
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Derudover vil jeg se frem til vores fremtidige samarbejde omkring at sikre en 

positiv udvikling på småøerne i Danmark.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Schack Elholm  

Minister for landdistrikter 

 

 

 

 


