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Kære Jacob Jensen 

Sammenslutningen af Danske Småøer vil gerne byde dig velkommen som Minister for fødevarer, 
landbrug og fiskeri. 
 
Siden 1974 har vi arbejdet for at sætte de 27 danske småøer, uden broforbindelse og som ikke er egne 
kommuner, på danskernes og den politiske dagsorden.  
Vi arbejder bl.a. for regelmæssig færgedrift, bosætning, turisme og erhverv på småøerne, og vi deler 
viden mellem øerne, så de gode eksempler bliver spredt.  

Vi vil gerne invitere dig på ø-besøg og glæder os til at byde dig velkommen på øerne, hvor du vil møde 
stærke fællesskaber, initiativrigdom, virkelyst og engagement. Øboerne passer på de små øer, så hele 
Danmark kan få glæde af at opleve naturen og ø-kulturen på de hver især unikke 27 småøer. 

I 2022 har vi udgivet en rapport om landbruget på småøerne. Rapporten viser, at der er rig mulighed 
for at føre gode og produktive bedrifter på de danske småøer. Der er dog behov for en revidering af 
visse love og regler, så de tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende, når man driver 
landbrug på en ø og for den udvikling, som landbruget har gennemgået de seneste år. 

Ud fra anbefalingerne i rapporten har vi formuleret disse fire ønsker: 

1. At man fjerner grænsen på 100 hektar for ø-støtte for fastboende ø-landmænd  
2. At man fjerner ø-støtten til beboede småøer for landmænd, der ikke har fast bopæl på øen 
3. At man justerer lovgivningen, så den tager bedre højde for erhvervsmæssig drift på mindre 

ejendomme 
4. At man ændrer reglerne fra aftalen om grøn omstilling, så de bedre understøtter ø-landmænds 

mulighed for at omstille deres bedrifter til en grønnere produktion. 

Rapporten med baggrund og uddybning af anbefalingerne er sendt til dig per brev. 

Vi vedlægger vores høringssvar vedr. Ø-støtte til landmænd  

Vi vil meget gerne drøfte ovenstående med dig på et møde og vi ser frem til et godt samarbejde om en 
positiv udvikling for landbruget på de små øer.  
 

Med venlig hilsen  

Kirsten Sydendal 
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Sammenslutningen af Danske Småøer 

De 27 medlemsøer i Sammenslutningen af Danske Småøer er:  
Agersø, Anholt, Askø-Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, 
Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Aarø.   

 

De 27 småøer: 
- er ikke brofaste 
- er ikke egen kommune, men en del af en kommune 
- har under 1200 indbyggere 
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