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Omø, den 28. maj 2020 
 
 

Kære Simon Kollerup 
 
Sammenslutningen af Danske Småøer er rigtig glade for, at du nu har gjort det muligt for virksomheder 
med ø-støttelån at udskyde de afdrag, der forfalder i 2020. Det har stor betydning for såvel helt små som 
lidt større mikro-ø-virksomheder i disse coronatider, og vi hører allerede nu fra virksomhederne, at det er 
en god hjælp.  
 
Som også nævnt i vores henvendelse af 22. april 2020 er det ekstra vigtigt for de danske småøer, at 
turismevirksomheder, bl.a. spise- og overnatningssteder og lokale producenter, men også 
dagligvarebutikker, overlever, indtil næste års sæson forhåbentligt starter mere normalt end i 2020.  
Det er jo, som du selv påpeger i dit svar af den 25. maj 2020 til Udvalg for Landdistrikter og Øer, ikke kun 
virksomhedsejeren, der er afhængig af sin virksomhed, men hele øen, da økonomien på de små øer hænger 
tæt sammen og er skrøbelig.  
 
Ekstra midler i ø-støtte-puljen til corona-hjælpe-lån.   
I svaret til udvalget peger du også på, at virksomhederne ud over de generelle hjælpepakker også har 
mulighed for at søge lån i ø-støtten, men også at disse lån ikke kan ydes som underskudsdækning eller 
driftstilskud.  
På trods af det foreslår vi for at hjælpe ø-virksomhederne over den kommende vinterlavsæson uden 
indtjening, at der tilføres ekstra midler til den kommende ansøgningsrunde i Landdistriktspuljens ø-støtte-
midler i efteråret 2020. 
De ekstra midler skal bruges til corona-hjælpe-lån. Ø-virksomheder skal kunne ansøge om at låne fx op til 
100.000 kr., der så skal afdrages ligesom øvrige ø-støttelån med en ordning, hvor to år er rente-og 
afdragsfri og efterfølgende fem år til afbetaling af lånet. Det vil være med til at sikre ø-virksomhedernes 
overlevelse. 
 
For os at se, er det derfor nødvendigt, at ø-støtte-puljen i efteråret 2020 tilføres yderligere 2 mio. kr. til 
corona-hjælpe-lån.  
 
Der vil naturligvis fortsat være behov for den nuværende pulje til at yde støtte eller lån til nye projekter, 
især i en tid hvor småøerne, herunder bl.a. turistvirksomhederne, er trængte. I et interview i det 
kommende nummer af Ø-posten siger chefen for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, Lars 
Ramme Nielsen, at i en krisetid som corona er det vigtigt, at turistvirksomhederne på småøerne investerer i 
deres forretning.  
 
Med venlig hilsen  
 
Dorthe Winther 
Formand 
Sammenslutningen af Danske Småøer 
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