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Småøerne skaffer selv nye iværksættere!  

Nyt inspirerende ejendomskatalog skal vise iværksættere vej til potentialerne på 

de danske småøer  

Flere og flere danskere ønsker at udleve drømmen om at bo på en af Danmarks småøer. De ønsker at skabe  
en rolig hverdag, med god balance mellem job og familieliv, og for nogle af dem er et radikalt jobskifte også en 
del af drømmen – fx som iværksætter og selvstændig erhvervsdrivende.  
 
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne er gået sammen om projektet ”Nye naboer – mere 
øliv”, hvor man vil matche virksomheder på øerne, der står overfor et ejerskifte, med potentielle øboere, der 
ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende.  
I projektet er der fokus på småøernes landbrug og fødevarevirksomheder. Om indsatsen siger fmd. for LAG 
Småøerne Søren Noes: 
 
 ”Vi vil gerne være med til at videreudvikle landbrugs- og fødevareerhvervet på småøerne. Vi tror på at 
fødevarebranchen har nogle gode muligheder for at lykkes med iværksætteri og erhvervsudvikling på øerne. Vi 
bliver nødt til at turde afprøve nye veje og metoder til at få flere jobs og tilflyttere til småøerne, og med denne 
indsats ser vi en oplagt mulighed for at koble erhverv, ejerskifte og bosætning”.   

Det overordnede formål med projektet ”Nye naboer – mere øliv” er at styrke bosætningen på småøerne. Det 
sker blandt andet med forsøgsindsatsen omkring matchmaking, hvor fem ejere af 
landejendomme/fødevarevirksomheder på småøerne har taget imod tilbuddet om en nytænkende håndsrækning 
til markedsføring af deres ejendom, med henblik på et ejerskifte.   

 
Tilflytter-drømme og spændende ejendomskatalog  
Ejendommene og deres muligheder præsenteres nu i et inspirationskatalog, sammen med en beskrivelse af de 
ø-samfund som de er en del af: Fejø, Sejerø, Strynø og Omø. Tilflytternes drøm om ø-livet handler om meget 
mere end en ejendom. Det handler om at komme tæt på naturen, blive en del af et nært fællesskab, og få et 
mere enkelt og roligt liv. Det er præcis det småøerne kan tilbyde! 
 
Find kataloget her: 
https://danske-smaaoer.dk/uncategorized/matchmaking-landbrug-foedevarevirksomheder/ 
 
 
Målgrupper og markedsføring 
Markedsføringen af ejendommene er startet og løber frem til marts 2020. Det sker via udvalgte kanaler som 
matcher målgrupperne for ejendommene. Herunder besøg på bl.a. højskoler, Praktisk Økologi Festival, artikler i 
diverse aviser og blade, sociale medier, nyhedsbreve og meget andet. Målgrupperne spænder fra yngre med en 
landbrugsfaglig baggrund, til familier eller bofællesskaber, der ønsker en økologisk og bæredygtig livsstil, hvor 
selvforsyning og dyrkning af jorden er en del af drømmen. 
 
Yderlig information: 
Læs mere om projektet https://danske-smaaoer.dk/projekter/nye-naboer/ eller kontakt bosætningskonsulent Anja 
Knudsen på tlf. 31 51 62 51 eller på mail anja@danske-smaaoer.dk 
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