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Hvorfor flytter mennesker ud på danske småøer?   

- og hvorfor flytter nogle af dem igen? 
 
Ø-livet er blevet en attraktiv livsform for flere og flere mennesker, men hvordan går det så derude på småøerne? 
Bliver drømmene og forventningerne indfriet, eller flytter de fleste igen?  
 
Det giver en helt ny rapport svar på. Det er Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, der i fællesskab 
har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 77 tilflyttere og 24 fraflyttere på tolv småøer: Anholt, Agersø, 
Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø. Resultatet af undersøgelsen 
offentliggøres nu med den nye rapport, som både sætter spot på øernes kvaliteter, og det der halter.   
 
Øboerne har vist stor interesse for undersøgelsens resultater, og en del øer er allerede i fuld gang med at omsætte den 
nye viden til handling. Det gælder både i deres indsatser for at tiltrække, modtage og fastholde nye øboere.  
 
”Undersøgelsen har givet os værdifuld viden om hvordan vores tilflyttere oplever det at blive øboere, og hvilke drømme 
og forventninger de har til ø-livet. Det er deres behov og oplevelser, der er afgørende for, om de vælger at blive på øen, 
eller flytter igen. Nogle af svarene har været en stor øjenåbner for bosætningsgrupperne på øerne, og vi ser allerede nu 
en masse nye initiativer vokse frem. Det er alt lige fra velkomstpakker, værtsfamilier, prøveboliger, ø-ambassadører, og til 
nye hjemmesider og tilflytterkampagner”.  
(Søren Noes, formand for LAG Småøerne, bosat på Hjarnø)     
 
Hvad er særlig interessant?   
Ø-livet vælges primært af følgende tre grunde: Natur og ro, ønsket om at blive en del af et fællesskab, og drømmen om et 
enkelt og roligt liv.  
De fleste drømmer om ø-livet på en bestemt ø, og ikke blot ø-livet generelt. Oftest fordi de har en relation til øen i 
forvejen, og/eller har fundet den rette bolig. 
Ca. 90% af tilflytterne i undersøgelsen oplever, at de bliver taget godt imod, og hurtigt bliver en del af fællesskabet på 
øen. Kun 5,2% af de adspurgte tilflyttere ønsker at flytte igen. 
 
Hvad har overrasket? 
Størsteparten (87,5%) af fraflytterne i undersøgelsen har været meget tilfredse/tilfredse med at bo på øen. Fraflytningen 
skyldes primært tre forhold: De har ikke fået realiseret drømmen om egen virksomhed på øen, de har fået job et andet 
sted, eller det har ikke været muligt at finde en egnet bolig. Det kan også være en kombination af disse forhold.  
 
Hvad kan vi bruge undersøgelsen til?  
”Vi skal bruge den nye viden som et værktøj til at målrette og styrke effekten af vores bosætningsindsatser på småøerne. 
Vi håber at alle 27 småøer, deres kommuner, erhvervs- og turismeorganisationer, færgeselskaber, boligforeninger, 
realkreditinstitutter m.fl.  vil blive inspireret til at gå sammen, og omsætte den nye viden til konkrete indsatser og 
forsøgsprojekter på småøerne”. 
 (Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, bosat på Omø)     
 
 
Yderlig information: 

Rapport om tilflytter- og fraflytterundersøgelsen: https://danske-smaaoer.dk/nye-naboer/til-og-fraflytterundersoegelse/  
 

Søren Noes, formand for LAG Småøerne, tlf. 41 41 55 98 / mail: formand@lag-smaaoerne.dk 
Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf. 61 70 52 49 / mail: dw@danske-smaaoer.dk  
Anja Bech Knudsen, Bosætningskonsulent, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne, tlf. 31 51 62 51 /  
mail: anja@danske-smaaoer.dk  
 
 
Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG 
Småøerne 
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FAKTAARK og udpluk fra undersøgelsen 
 

 

FAKTA: Om tilflytter- og fraflytterundersøgelsen: 
 
Hvem: Tilflyttere/fraflyttere mellem 18-80 år der er tilflyttet/fraflyttet en småø i perioden 1. januar 2016 - maj 
2019. Alle 27 danske småøer blev opfordret til at deltage. 
 
Hvordan: To digitale spørgeskemaer til hhv. til- og fraflyttere. Besvarelserne var anonyme. 
 
Hvornår: Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts til 31. maj 2019. 
 
Besvarelser: 
Der er kommet 77 svar på tilflytterundersøgelsen og 24 svar på fraflytterundersøgelsen. 
Tilflytterundersøgelsen har deltagelse fra: Anholt, Agersø, Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, 
Sejerø, Strynø, Venø og Årø.  
Fraflytterundersøgelsen har deltagelse fra: Anholt, Agersø, Endelave, Fejø, Omø og Strynø.  
 
Læs mere:  
Rapporten med de samlede resultater fra tilflytter- og fraflytterundersøgelsen er tilgængelig på: 

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2020/02/Til-og-fraflytterrapport-feb.-2020-m.-bilag.pdf 
Og som bladrefil: 

https://issuu.com/sammenslutningenafdanskesmaoer/docs/til-_og_fraflytterrapport__feb._2020_m._bilag 
 

FAKTA: Om småøer, Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne   
 
Hvad er en småø?:  
En ø med op til 1200 indbyggere, der fungerer som helårssamfund. 
Er ikke landfast og ikke en selvstændig kommune.   

 
Sammenslutningen af Danske Småøer: 
Er en forening og interesseorganisation, der ved tværpolitisk arbejde, har til formål at arbejde for at forbedre 
de 27 danske småøers situation på alle områder.  
 
LAG Småøerne: 
En forening som skaber udvikling og innovation på de 27 danske småøer, ved blandt andet at tildele EU-
tilskudsmidler til projekter, der fremmer bosætning og erhvervsudvikling på småøerne.  
 
Nye Naboer – mere ø-liv:  
Et bosætningsprojekt som LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer gennemfører i 
fællesskab i 2018-2020, sammen med Anholt, Endelave, Årø, Strynø, Sejerø, Omø og Femø. 
www.danske-smaaoer.dk/nyheder/4759/ eller på  
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html 
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Udpluk fra tilflytterundersøgelsen: (77 besvarelser)  
 
Hvem flytter til?  
Kønsfordelingen blandt de 77 respondenter er næsten ligelig mellem kvinder (51,9%) og mænd 

(48,1%). 

Indenfor vores målgruppe af respondenter (18-80 årige), fordeler tilflytterne sig således: 

18-25 årige (0%) 

26-39 årige (22,1%) 

40-55 årige (24,7%) 

56-65 årige (33,8%) 

66-75 årige (16,9%) 

76-80 årige (2,6%) 

Husstandenes sammensætning fordeler sig i følgende grupper:  

• Par uden hjemmeboende børn (54,5%) 

• Par med mindst et hjemmeboende barn (24,7%) 

• Enlig uden hjemmeboende børn (18,2%) 

• Enlige med mindst et hjemmeboende barn (0%) 

• Andet (2,6%) 

Hvorfor vælger de at flytte til en ø? (deltagerne kunne højst angive tre årsager til tilflytningen. 
Nedenstående er de tre årsager, som de 77 respondenter har nævnt hyppigst): 

• Naturen og roen tiltrak mig (72,7 %) 

• Drømmen om et enkelt og roligt liv (53,2 %) 

• Det nære fællesskab på øen (46,8 %).   

Modtagelse på øen: 

70 respondenter (90,8%) oplevede, at de blev taget godt imod af øboerne (meget enig/enig) 

16 respondenter (21%) oplevede, at modtagelsen var meget velorganiseret 

67 respondenter (86,8%) oplevede, at de hurtigt blev en del af det lokale fællesskab 

 

Er de tilfredse med ø-livet? 
Generel stor tilfredshed med naturen, fællesskabet og forenings-/fritidslivet. 
Utilfredshed er primært omkring færgeforbindelser og boligudbud. 
 
Bliver de boende? 

61 respondenter (79,2 %) ønsker at blive boende 

12 respondenter (15,6 %) har ikke taget stilling endnu 

4 respondenter (5,2 %) ønsker at flytte igen 

Langt størsteparten (79,2%) af tilflytterne ønsker således at blive boende på øen.  
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Udvalgte citater: 
”Jeg ventede lidt i starten på at blive budt velkommen på øen, men hvor skulle de vide fra, at jeg var tilflyttet”   
”Alle er flinke til at hjælpe, når man selv tager initiativ” 
”Ubegrænset hjælpsomhed, nul kriminalitet, enorm tryghed og 400 gode venner” hjælpsomhed, nul nalit enorm 
tryghed, 400 gode venner” 

FAKTA – Udpluk fra fraflytterundersøgelsen: (24 besvarelser) 
Hvem flytter fra småøerne? 
Ud af de 24 respondenter, er der lidt flere mænd end kvinder, der fraflytter småøerne: Mænd (54,2%) og 

kvinder (45,8%). 

Indenfor vores målgruppe af respondenter (18-80årige), fordeler fraflytterne sig således: 

18-25 årige (16,7%) 

26-39 årige (37,5%) 

40-55 årige (20,8%) 

56-65 årige (16,7%) 

66-75 årige (8,3%) 

76-80 årige (0%) 

Husstandenes sammensætning fordeler sig i følgende grupper:  

• Par uden hjemmeboende børn (45,8%) 

• Par med mindst et hjemmeboende barn (20,8%) 

• Enlig uden hjemmeboende børn (20,8%) 

• Enlige med mindst et hjemmeboende barn (4,2%) 

• Andet (8,3%) 

Hvorfor flytter de? (deltagerne kunne højst angive tre årsager til fraflytningen. Nedenstående er de tre årsager 
som de 24 respondenter nævnte hyppigst): 

• Fik et job et andet sted (20,8 %) 

• Kunne ikke finde en egnet bolig (20,8 %) 

• Drømmen om egen virksomhed blev ikke indfriet (16,7 %) 

 
Hvor tilfredse/utilfredse var de med ø-livet? 
21 ud af de 24 respondenter (svarende til 87,5%) af fraflytterne var meget tilfredse/tilfredse med at bo der. 
Generel stor tilfredshed med naturen, fællesskabet og foreningsliv, men også generel tilfredshed med 
dagligvarehandel. 
Størst utilfredshed med rammer for at drive erhverv, men også utilfredshed med færgeforbindelse, boligudbud, 
boligkvalitet og offentlig service.  
 
Hvad efterlyser de?  
Flere jobmuligheder, flere lejeboliger og bedre færgeforbindelser. 
 
 
 


