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         Februar 2023 

Hvad laver de i Ø-sammenslutningen? 
 
Din beboerforening er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer og hvert år går en andel 
(pt. 50 kr.) af dit kontingent til beboerforeningen til Ø-sammenslutningens arbejde for at sikre de 
bedst mulige vilkår for de 27 beboede småøer i Danmark med under 1200 beboere, der ikke er 
brofaste og som ikke er egen kommune. 

Bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske Småøer, med formand Kirsten Sydendal i spidsen, har, 
sammen med Ø-sammenslutningens sekretariat, arbejdet med en lang række forskellige sager i 
det forgangne år. 

Her er et uddrag af nogle af de mange emner og sager, som Ø-sammenslutningen har været 
involveret i, i 2022, og de emner, der arbejdes med i 2023. 

Ny regering og nye ministre og udvalg 
Ø-sammenslutningen har efter nytår sendt breve til den nye indenrigsminister, ministeren for 
landdistrikter, transportministeren og det nye Udvalg for Landdistrikter og Øer og endelig det nye 
Udvalg for Småøer om en lang række småø-relevante emner. 

Brevene førte blandt andet til et foretræde for Udvalget for Småøer i februar i år og et møde og 
øbesøg med landdistriktsminister Louise Schack Elholm. 

I brevene og til møderne har hovedpunkterne på dagsordenen været:  
Færger, herunder landevejsprincippet og den kommende omstilling til grønne færger 
Kommunale besparelser på småøerne 
Udfordringer med planloven 
Erhvervslivet på småøerne – herunder landbruget 
Boliger og udfordringer på nogle øer med bl.a. affaldshåndtering, postomdeling m.m. 

Høringssvar og dialog med ministre m.m. 
I det forgangne år har Ø-sammenslutningen desuden sendt en række høringssvar og henvendelser 
til Christiansborg i forbindelse med lovgivningsarbejde og evaluering af regler på forskellige 
områder. 

På vores hjemmeside har vi lavet en ”Dokumentbank”, hvor man kan se og læse alle høringssvar 
fra det seneste år. 
 
Grønne færger 
Høringssvar vedr. puljer til grønnere færgedrift der gjorde opmærksom på, at det er nødvendigt at 
øge midlerne. 
  
Planloven og friøer 
Høringssvar vedrørende kommende revidering af Planloven. Ø-sammenslutningen deltager også i 
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en arbejdsgruppe om frilandsbyer og -øer, hvor man kan ansøge om at gennemføre et projekt, der 
normalt ikke kan lade sig gøre på grund af love og regler. Oftest er det Planloven, der spænder 
ben.  
I friø-ordningen kan man, på baggrund af en ansøgning, blive fritaget for visse love og regler i 
forbindelse med et specifikt projekt. Aktuelt har otte småøer ansøgt om at blive friøer.   

Landbrug på småøerne 
Høringssvar vedrørende ø-støtte til landmænd. Ø-sammenslutningen har også skrevet til 
landbrugsministeren om emnet og efter foretræde for Småøudvalget, er der nu planlagt en 
egentlig høring på Christiansborg om landbruget på småøerne. Høringssvar m.m. er baseret på 
den landbrugsundersøgelse, som Ø-sammenslutningen har fået lavet i første halvår af 2022. 

Ø-købmænd i krise 
Henvendelse til indenrigsministeren om de små ø-købmænds vanskelige situation.   
Til vores glæde, kan vi konstatere, at en ny politisk aftale tilgodeser købmænd i små 
landsbysamfund herunder på småøer. 

Almene boliger 
Puljen til almene boliger på øer åbnede 1. juli. Ø-sammenslutningen har både overfor minister og 
politikere gjort opmærksom på småøernes udfordring med at overholde maksimumbeløbet, (det 
loft man skal overholde i byggeprisen på almene boliger) da omkostningerne ofte er højere på en 
ø. Man må p.t. ikke overskride maksimumsbeløbet og samtidig opnå tilskud fra puljen. Vi 
fastholder dialogen med myndigheder og politikere om dette emne.  

Parkering på fastlandet 
Parkeringsproblematikker vedrørende parkering på havne på fastlandet, hvor øboer skal betale for 
at parkere ved færgen. Vi henvendte os til den tidligere transportminister og der kom svar fra 
ministeren med en løsning, hvor kommunerne lovligt får mulighed for at tilbyde øboere gratis 
parkering. 

Affaldshåndtering 
Henvendelse til miljøministeren om problematikken, hvor øer, der har mindre end 200 beboere, er 
undtaget lovgivningen om sortering.  Også denne problematik holder vi fast i at finde en løsning 
på. 

Diger 
Henvendelse til Udvalget for Småøer og Udvalget for Landdistrikter og øer om udfordringerne for 
private lodsejere med vedligehold af diger. 

Trafik og post 
På baggrund af tidligere dialog med Trafikstyrelsen, er der nu indført et særligt hensyn til småøer i 
nyt reglement vedrørende hastighedsbegrænsninger.  

Ø-sammenslutningen er desuden inviteret til møde med transportministeren for at give vores 
input til et nyt forlig om postfordeling på blandt andet småøerne. Til mødet rejser vi også 
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spørgsmålet om et loft for færgetaksstigninger. I dag findes der et loft for taksterne i den 
kollektive transport, men ikke for færgerne.  

Vi fortsætter arbejdet i 2023 
Vi fortsætter det politiske arbejde og har også egne projekter i støbeskeen. Blandt andet et 
projekt, der skal ruste øerne til fremtiden ved at styrke samarbejdet øerne imellem og ved at finde 
nye løsninger til at styrke helårslivet på alle småøer.  

Hvad laver vi ellers? 
Sammenslutningen af Danske Småøer laver kurser og seminarer for dig som øbo, vi udgiver 
magasinet Ø-posten, som du modtager gratis, fordi din beboerforening er medlem hos os, vi 
udsender jævnligt et nyhedsbrev med relevant nyt fra, om og til småøerne. Her kan du bl.a. læse 
om nye muligheder for tilskud til projekter og andre tilbud til dig, din ø eller din virksomhed på en 
småø. 

Læs mere om Sammenslutningen af Danske Småøer og tilmeld dig vores nyhedsbrev på vores 
hjemmeside: 

www.danske-smaaoer.dk 

 

Hvorfor skal man støtte op om beboerforeningen? 

Som fastboende på en småø rejser du og din cykel gratis med færgen, fordi din beboerforening er 
medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer. 
 
Du har et særligt Udvalg for Småøer i Folketinget, fordi din beboerforening er medlem af 
Sammenslutningen af Danske Småøer. 
 
Du kan søge Ø-støtte til dine projekter på en småø, fordi din beboerforening er medlem af 
Sammenslutningen af Danske Småøer. 
  
Du kan søge LAG-midler til dine projekter, fordi din beboerforening er medlem af 
Sammenslutningen af Danske Småøer! 
 

 


