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Introduktion
”Nye naboer - mere ø-liv” er titlen på et bosætningsprojekt, som Sammenslutningen af Danske
Småøer (SaDS) og LAG Småøerne i fællesskab har gennemført i 2018-2020 sammen med en
kernegruppe af 7 småøer: Anholt, Endelave, Strynø, Femø, Omø, Sejerø og Aarø.
Projektet har taget udgangspunkt i øernes bosætningsproblematikker og de tilhørende ønsker og
behov i arbejdet med at udvikle og styrke bosætningsarbejdet på småøerne.

Formål og mål
Projektets overordnede formål har været at medvirke til at skabe bosætning på de danske småøer ved
at udvikle og styrke øernes bosætningsarbejde. Gennem fem konkrete indsatsområder har projektet
arbejdet målrettet med dette formål. Målene og resultaterne for projektet fremgår under de enkelte
indsatsområder.

Organisering
Projektet er gennemført i et partnerskab mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske
Småøer. De to foreninger har sammen taget initiativ til projektet, og har udarbejdet projektindholdet i
et tæt samarbejde. Foruden projektets indsatsområder har et fælles ønske også været at fremme et
samarbejde med småøernes beboerforeninger og bosætningsgrupper, der bygger på principper om
motivation, involvering og åben kommunikation.
Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af repræsentanter fra de to foreningers
bestyrelser, samt en arbejdsgruppe bestående af koordinatoren for LAG Småøerne,
sekretariatslederen for Sammenslutningen og bosætningskonsulenten, der blev ansat som den
primære ressource til at løfte projektets indsatser og tilhørende opgaver. Bosætningskonsulenten har
været ansat i en projektperiode fra 1. september 2018 til 30. april 2020. En nærmere beskrivelse af
stillingens indhold fremgår af stillingsopslaget i bilag 1.

Indsatsområder – introduktion
Projektet har, som beskrevet tidligere, til formål at styrke småøernes bosætningsindsats.
Projektarbejdet har været opdelt i nedenstående fem indsatsområder. Under hvert indsatsområde
indledes med en kort beskrivelse af de forventede resultater og effekter efterfulgt af en redegørelse
for hvad, der er gennemført og hvilke resultater og effekter, der er opnået. Hvert indsatsområde
afsluttes med en beskrivelse af de erfaringer og overvejelser, vi har gjort os undervejs.
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Indsatsområde 1: Netværks- og kompetenceudvikling
Med en række workshops tilbød vi fra efteråret 2018 øernes beboerforeninger og andre ø-foreninger
ny viden og inspiration i bosætningsarbejdet. De konkrete emner i workshopsne blev besluttet i en
dialog med øerne og deres repræsentanter. Syv øer ansøgte om at deltage i projektet og forpligtede
sig samtidig til at danne bosætningsgrupper, der ville deltage aktivt i de enkelte workshops.
Medlemmerne i de syv bosætningsgrupper udgjorde kernegruppen i denne del af projektet. De
modtog sparring og rådgivning, bl.a. via besøg på den enkelte ø af bosætningskonsulenten, samt
viden og værktøjer til deres bosætningsindsatser og mulighed for at udveksle erfaringer og komme
med input til projektets videre forløb.
De syv øer var: Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø og Aarø.

Forventede resultater og effekter:
En øget netværks- og kompetenceudvikling hos bosætningsgrupperne, og et styrket samarbejdet
mellem bosætningsgrupperne, Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Opnåede resultater og effekter:
Der er gennemført fire workshops med repræsentation fra bosætningsgrupper fra alle syv deltagende
øer (Anholt, Endelave, Aarø, Strynø, Sejerø, Femø og Omø). I samarbejde med de syv øer blev
følgende temaer valgt for de enkelte workshops:
•

Muligheder og barrierer for etablering af leje-/ejerboliger

•

Strategisk kommunikation

•

Kortlægning og strategisk brug af netværk og relationer & Samarbejde og fremdrift i projekter
drevet af frivillige + videoproduktion

•

Erfaringer og muligheder for de danske småøer mod 2030 (afsluttende 1-dagsseminar)

De første 3 workshops var 2-dagsforløb, hvorimod den afsluttende var et 1-dagsseminar.
Workshop 1:
Med den første workshop i weekenden 26.-27. oktober 2018 gik startskuddet for alvor for ”Nye
naboer – mere ø-liv”. Omdrejningspunktet for workshoppen var småøernes boligmangel og mulige
løsninger, samt øernes organisering af deres bosætningsindsats. 31 personer deltog.
I løbet af workshoppen var der især to ting, som stod lysende klart:
•

Alle øerne gør tingene på forskellige måder, og der er rigtig meget inspiration og erfaring at
hente hos hinanden.

•

Der er et kæmpe behov for mere viden om mulighederne og om lovgivningen i forhold til
etablering af flere lejeboliger på øerne.
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Oplæg og andet materiale fra workshop 1 er samlet her:
www.danske-smaaoer.dk/nye-naboer/workshop-1-bosaetning/
Som resultat af deltagernes behov for mere viden om muligheder og om lovgivning ifm. etablering af
lejeboliger arrangerede Sammenslutningen af Danske Småøer et livestreamet seminar om lejeloven
samt almene boliger og andelsboliger på småøerne. Seminaret blev afholdt i Odense den 6. december
2018 og var ikke en del af projekt ”Nye naboer – mere ø-liv”, men en direkte afledt effekt af projektet.
Knap 20 øboere deltog fysisk, og mange fulgte med hjemmefra. Seminaret og det tilhørende materiale
er samlet her: www.danske-smaaoer.dk/nyheder/seminar-om-boligselskaber-og-lejelov/
Workshop 2:
Den 8.-9. marts 2019 drog repræsentanter fra bosætningsgrupperne på Anholt, Endelave, Femø,
Omø, Sejerø, Strynø og Aarø igen afsted til workshop. Denne gang handlede det om kommunikation
og markedsføring af småøerne som bosætningssted. Med hjælp fra kommunikationsbureauet Publico
fik de 24 deltagere tips og værktøjer til, hvordan de kan arbejde med de 5 H’er i en strategisk
markedsføring og kommunikation: Hvem, skal vide Hvad, Hvor, Hvorfor og Hvornår?
Læs mere om workshop 2 på:
www.danske-smaaoer.dk/nye-naboer/workshop-2-bosaetning/ eller på
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/03/video1workshop2.html
Workshop 3:
Den 4.-5. oktober 2019 blev den tredje workshop afholdt. Denne gang var der fokus på organisering
og arbejdsmetoder i en frivillig gruppe samt strategisk brug af netværk og relationer. Desuden blev
der prøvet kræfter med produktion af video på smartphones. Der deltog 29 personer.
Læs mere om workshop 3 på: www.danske-smaaoer.dk/nye-naboer/workshop-3-bosaetning/
Workshop 4 (seminar):
Den 7. marts 2020 blev den sidste workshop afholdt. Denne gang var det et endags seminar med
titlen ”Nutidens erfaringer og fremtidens muligheder”, et afslutningsseminar, der var åbent for alle også ikke-øboere. 35 deltagere, her i blandt øboere fra 12 øer, hørte bl.a. de syv bosætningsgrupper
fortælle om deres erfaringer fra projektforløbet og hvilke konkrete initiativer, de havde arbejdet med.
Seminaret bød også på spændende oplæg om nye idéer til at løse boligmanglen og en
fremtidsforskers bud på, hvordan fremtidens trends og modtrends kan skabe muligheder for
yderligere bosætning på småøerne.
Oplæg og materiale fra workshoppen findes her:
www.danske-smaaoer.dk/nye-naboer/workshop-4-bosaetning/ eller på
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/boseminarreferat.html og
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/video.html
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Deltagernes evaluering:
Der er gennemført evalueringer blandt deltagerne ved hver workshop samt en afsluttende evaluering
af hele projektforløbet. Alle workshops har fået meget positive evalueringer fra deltagerne.
16 deltagere fra de syv øer har evalueret på hele projektet og har givet udtryk for, at det har levet op
til deres forventninger. Alle respondenter har svaret, at deres bosætningsgruppe har igangsat
konkrete tiltag på deres ø på baggrund af idéer og viden fra projektet. 81,3% af respondenterne har
svaret, at de vil fortsætte arbejdet i deres bosætningsgruppe og arbejde videre med de konkrete
tiltag, når projektforløbet er afsluttet.
I forbindelse med den fjerde og afsluttende workshop(seminar) blev der lavet en video, hvor nogle af
deltagerne fortæller, hvad de har fået ud af forløbet:
www.youtube.com/watch?v=MieijqmjR74&feature=youtu.be
Ø-besøg:
Bosætningskonsulenten har besøgt alle syv øer, nogle af dem flere gange. Formålet har været at
mødes med bosætningsgrupperne og give råd og vejledning til de lokale og specifikke udfordringer de
stod med og motivere dem til at fortsætte arbejdet. På flere af øerne har der også været arrangeret
fællesmøde for alle interesserede på øen, hvor bosætningskonsulenten bl.a. har fortalt om projektet
og de løbende erfaringer. Bosætningsgrupperne har udtrykt stor tilfredshed med og udbytte af
besøgene.
Deling af viden blandt de syv øer:
Viden, materialer og erfaringer fra øerne er blevet delt via forskelle kanaler. Dels på de fire
workshops, men også via en lukket facebookgruppe for de syv bosætningsgruppers medlemmer.
Formålet med facebookgruppen var at etablere en platform, hvor alle deltagere trygt kunne dele
deres viden, erfaringer og udfordringer og give sparring til hinanden. Bosætningskonsulenten
administrerede gruppen og måtte kun enkelte gange afvise anmodninger om medlemskab fra andre,
som ikke var med i bosætningsgrupperne. Gruppen bestod af 54 medlemmer fra de syv øer.
Der er lavet 135 opslag i den lukkede Facebook-gruppe for ”Nye naboer- mere ø-liv”. Opslagene
omhandler enten projektet direkte eller har relevans for bosætningsgruppernes arbejde med
projektets indsatsområder.
Da ikke alle deltagere var på Facebook, blev en stor del af informationen også formidlet via mail.
Spredning af viden og erfaring fra projektet til omverdenen er beskrevet under indsatsområde 2.
Tilflytter- og fraflytterundersøgelse:
Hvorfor flytter mennesker ud på de danske småøer – og hvorfor flytter nogle af dem igen? Det er vi
blevet klogere på via en digital spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i foråret 2019 blandt
tilflyttere og fraflyttere på småøerne.
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Formålet med undersøgelsen har været at indsamle viden, som LAG Småøerne, SaDS og øerne selv
kan bruge til at forbedre indsatserne for at tiltrække og fastholde flere beboere på de danske småøer.
Vi har bl.a. spurgt hvilke overvejelser, tilflytterne gjorde sig inden de flyttede til øen, hvad der fik dem
til at vælge netop den pågældende ø, og hvordan de har oplevet modtagelsen og dagliglivet på øen.
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.
I undersøgelsen deltog 77 tilflyttere og
24 fraflyttere, fra 12 af de danske
småøer: Anholt, Agersø, Askø/Lilleø,
Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø,
Sejerø, Strynø, Venø og Årø.
Resultatet af undersøgelsen er
offentliggjort i en rapport, som både
sætter spot på øernes kvaliteter og det,
der halter.
Rapporten findes her:
www.danske-smaaoer.dk/nyenaboer/til-og-fraflytterundersoegelse/
og på
www.lagsmaaoerne.blogspot.com/2020/02/
rapport.html

Erfaringer:
I udgangspunktet var det meningen, at projektet skulle afholde i alt 8 workshops fordelt med 4 i Østog 4 i Vestdanmark, men med et deltagerantal i bosætningsgrupperne på ca. 30 personer gav det
bedre energi og dynamik at samle alle deltagerne til 4 fælles workshops, og så til gengæld have
ressourcer til at lave tre 2-dages workshops.
På workshop 1 lavede vi en temaeftermiddag, som også var åben for interesserede fra andre øer end
de syv udvalgte. Der kom ganske få, da der er for megen transport for kun et par timer. Det skal være
et heldagsarrangement, hvis det skal lykkes at tiltrække øboere fra hele Danmark. Dette fik vi succes
med på den afsluttende workshop (seminar).
De fire workshops har været en succes, målt på deltagernes engagement og interesse for at få ny
viden og for at dele deres viden med hinanden. Særlig workshop 2 omkring strategisk kommunikation
synes at have givet deltagerne et stort udbytte, som de omsætter til praksis i egen bosætningsindsats.
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Det sociale fællesskab og de tætte relationer, der er etableret på workshopsene, har haft en meget
stor betydning. Både i forhold til at deltagerne har prioriteret at komme og for at skabe et hyggeligt
og trygt miljø, hvor alle turde ytre sig og dele viden med hinanden. Dette var ikke opnået i samme
grad, hvis det havde været 1-dags arrangementer.
Det lykkedes dog ikke at parre øerne i emnefokuserede netværk, hvilket ellers var intentionen. Det
skyldes sandsynligvis, at der ikke har været tilstrækkeligt sammenfald i de projekter, som øerne har
arbejdet med, og at grupperne har brugt energien på at få egen gruppe til at fungere og skabe
fremdrift i egne projekter. Erfaringsudvekslingen er først og fremmest sket på de fire workshops og
via den lukkede facebookgruppe.
Den lukkede facebooksiden havde en vanskelig start. Det var primært arbejdsgruppen, der lavede
opslag, og interaktionen med gruppens medlemmer var begrænset. Dette ændrede sig med tiden, og
ved projektets afslutning blev gruppen flittigt brugt af øboerne, også selvom projektets officielle del
var afsluttet. Facebookgruppen blev en naturlig platform for deltagerne at sprede information på.
Bosætningskonsulentens besøg på øerne har været vigtige af flere årsager. Dels har det givet
anledning til, at bosætningsgrupperne har lavet status for deres indsatser og fået en snak om,
hvordan de skulle arbejde videre med indsatserne. Bosætningskonsulentens besøg har også flere
steder fungeret som en kickstart for projekter, der ellers var gået lidt i stå. Besøgene har givet
bosætningskonsulenten vigtig viden om, hvad der rør sig på øerne og i de enkelte grupper, hvilket har
været en væsentlig forudsætning for at sprede viden og hjælpe den enkelte gruppe bedst mulig.
Tilflytter- og fraflytterundersøgelsen har givet megen interessant og brugbar viden, som de syv
bosætningsgrupper har omsat til konkrete indsatser. Herunder forbedring af øernes hjemmeside med
klar information og målrettet kommunikation til de ønskede målgrupper samt at få organiseret og sat
struktur på øernes modtagelse og integrering af nye tilflyttere.
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Indsatsområde 2: Formidlingskampagne
Indsatsområde 2 har omfattet en formidlingskampagne, der har haft til formål at gøre så mange
mennesker som muligt opmærksomme på småøerne og mulighederne for at bosætte sig på en småø.
Dette har omfattet en løbende formidling af tilflytter-portrætter samt resultater og erfaringer fra
projektets øvrige fire indsatsområder.

Forventede resultater og effekter:
Der har været en forventning om, at der blev udarbejdet 8-10 portrætter af tilflyttere til småøerne, og
at disse blev formidlet til omverden via landsdækkende og lokale medier, på Facebook, i Ø-posten
(SaDS’s kvartalsvise medlemsblad) og på hjemmesiden BlivØbo.nu.
Ligeledes skulle BlivØbo.nu (som er en underside af SaDS’ hjemmeside) opdateres med nye
funktionaliteter og nyt indhold.
Projektets løbende formidling af resultater og erfaringer har givet en forventning om en øget
kendskabsgrad til småøerne blandt mennesker i øernes nære og fjerne offentlighed.

Opnåede resultater og effekter:
Der er udarbejdet 9 portræthistorier af tilflyttere til forskellige småøer. Disse portræthistorier er bl.a.
formidlet på Facebook, hjemmesiden BlivØbo.nu, i Ø-posten og på småøernes egne hjemmesider.
Portræthistorierne er samlet her: www.danske-smaaoer.dk/bliv-oebo/moed-en-oebo/
Bosætningskonsulenten har haft sin faste klumme i Ø-posten, hvor der løbende er blevet fortalt om
projektet og erfaringerne. Se eksempelvis klummen fra december 2019 i Ø-posten nr. 178 her:
www.danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2019/12/%C3%98-Posten-178-skaerm.pdf
Hjemmesiden BlivØbo.nu er blevet opdateret med nyt indhold og funktioner, herunder en jobportal,
en bolig-bank og de nye portræthistorier af tilflyttere. Boligbanken (boliger til salg og leje på
småøerne) har haft 11.836 visninger i perioden 13.03.2019 – 30.04.2020. Til sammenligning har
jobportalen haft 2.200 visninger, og øboportrætterne har haft 668 visninger.
Sammenlagt har der været 19.799 visninger på BlivØbo.nu i perioden 13.03.2019 – 30.04.2020.
På SaDS’ hjemmeside er alt materiale om projektet samlet på projektsiden ”Nye naboer – mere ø-liv”
og dennes undersider: www.danske-smaaoer.dk/projekter/nye-naboer/. Der har været 3.614
visninger på projektets sider i perioden 13.03.2019 –30.04.2020.
SaDS’ hjemmeside blev overflyttet til et nyt system i marts 2019. Data (antal visninger) går derfor ikke
længere tilbage end 13. marts 2019.
Der har på LAG Småøernes hjemmeside været i alt 6.239 visninger på diverse sider og opslag om
projektet. På LAG'ens hjemmeside er oprettet en underside om projektet (www.lagsmaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html), og der er løbende lavet aktuelle opslag om projektets
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aktiviteter i perioden 27.06.2016 – 30.04.2020. De aktuelle indlæg har LAG Småøerne samlet her:
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020.
LAG Småøerne har lavet 27 indlæg på hjemmesiden om projektets aktiviteter i perioden 27.06.2016 –
30.04.2020. LAG Småøerne har samlet deres indlæg her:
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020
Top-3 over indlæg med flest visninger hos LAG Småøerne:
1. Vi indbyder til samarbejde om bosætning
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2018/07/bostninginvitation.html
(03.07.2018 = 951 visninger)
2. LAG-tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/06/o-konsulent.html
(11.06.2019 = 752 visninger)
3. Ny medarbejder skal hjælpe med ø-bosætning
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2018/09/bosaetning.html
(20.09.2018 = 725 visninger)

Opslag på LAG
Småøernes
hjemmeside,
3. juli 2018
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På Facebook er der lavet 22 opslag om projektet på LAG Småøernes facebookside og 17 opslag på
SaDS’ facebookside.
Alle opslag på såvel Facebook som web, er nøje koordineret mellem LAG Småøerne og SaDS, således
at budskabet er ens, og der er delt og linket til hinandens opslag/indlæg. Se eksempler på opslag ved
brug af #NyenaboerMereøliv på: www.facebook.com/search/top/?q=%23nyenaboermere%C3%B8liv
I forbindelse med markedsføringen af matchmaking-kataloget (Landejendomme til salg på småøerne),
blev der gennemført en betalt annoncering (500 kr.) på Facebook i perioden 6.-20. marts 2020.
Annoncen var målrettet udvalgte målgrupper, og nåede ud til 15.844 personer og udløste 1514
interaktioner.
Der er udsendt 4 pressemeddelelser samt versioneringer, som har givet flot omtale i en lang række
lokale ugeaviser, lokale og regionale radio- og tv-stationer (fx Radio Diablo og TV2 Fyn), faglige
magasiner (fx Praktisk Økologi), samt medieomtale i nationale medier som P4 og TV2. Eksempler på
artikler fremgår af bilag 2, samt på projektets presseside hos SaDS, hvor pressemeddelelserne også
kan ses: www.danske-smaaoer.dk/nye-naboer/presse-og-medieomtale-nye-naboer/
Efter projektets afslutning er der i maj 2020 udsendt yderligere en pressemeddelelse med fokus på
idékataloget og erfaringer fra projektet.
Viden om projektet er desuden formidlet ved oplæg på følgende arrangementer:
•

Afslutningsseminar projekt KEFUR, Fur 02.10.2018

•

Ø-videns messe, Slagelse Kommune (Agersø og Omø), 31.10.2018

•

Generalforsamling og temamøde for LAG Småøerne, 27.04.2019

•

Generalforsamling og årsmøde for SaDS 24.05.2019

•

Praktisk Økologi Festival 26.10.2019

•

Erhvervsministerens Landdistriktskonference, projektbørs, 28.10.2019

•

SaDS’ Kommunekonference, 11.11.2019

•

De nye hjem på Landet, Landdistriktskonference i Skive Kommune, 23.01.2020

•

Møde hos ERST, Nykøbing-Falster, 19.02.2020

Erfaringer:
Pressen har generelt været interesseret i at bringe forskellige historier på baggrund af de udsendte
pressemeddelelser. Særlig stor succes har projekt haft med de versionerede pressemeddelelser, som
bosætningsgrupperne selv har udsendt til lokale medier og krydret med et citat fra egen gruppe eller
beboerforening. Projektmedarbejderen udarbejdede grundteksten i pressemeddelelsen, så gruppen
på den enkelte ø blot skulle indsætte et citat. Det var overskueligt for bosætningsgrupperne og
resulterede i, at 6 ud af 7 øer fik afsendt en pressemeddelelse.
Projektet har ikke haft budget til at lave betalt markedsføring, hvilket har været en udfordring, i
forhold til at sprede kendskabet til projektet til udvalgte målgrupper. Som beskrevet ovenfor blev der
dog anvendt 500 kr. på en annonce på Facebook. Her erfarede vi, at man med ganske få midler kan nå
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ud til en meget stor gruppe modtagere. Det havde gavnet projektet, hvis vi havde haft midler til at
gennemføre flere kampagneforløb for markedsføringen af især matchmakingindsatsen. I stedet blev
markedsføringen primært gennemført ved opslag og delinger på diverse udvalgte sider og grupper på
Facebook, gennem ovennævnte artikler og ved fysisk deltagelse på Praktisk Økologi Festival i Karise.
Det var planen at sprede kendskabet til projektet ved flere arrangementer, men det viste sig at være
særdeles vanskeligt. Dette er uddybet under Indsatsområde 3, i afsnittet ”Erfaringer”.
Trafikken på hjemmesiden BlivØbo.nu har vist, at det især var den nye funktion med en boligportal
som tiltrak rigtig mange besøgende, mange flere end vi havde forventet. Jobportalen har derimod ikke
været særlig besøgt, og har været meget vanskelig at holde opdateret, da informationen skal komme
fra de enkelte øer. Flere af øerne har dog taget idéen til sig, og synliggjort ledige eller potentielle jobs
på deres egen hjemmeside.
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Indsatsområde 3: Matchmaking
Indsatsområde 3 var et forsøgsprojekt som havde til formål at afprøve, om det var muligt at medvirke
til ejerskifte indenfor en udvalgt branche, hvor projektet matchede virksomheder til salg med en
udvalgt målgruppe af potentielle købere. Der var således tale om et forsøg på at styrke bosætningen
gennem en øget erhvervsfremmeindsats via ejerskifte indenfor en udvalgt branche. Den valgte
branche blev landbrug/fødevarevirksomheder.
Indsatsen har haft en eksperimenterende tilgang, hvor fx branchevalg, målgrupper,
markedsføringsmetode og formidlingsplatforme var ukendte før projektstart og blev defineret og
tilpasset undervejs i processen.

Forventede resultater og effekter:
Det forventede resultat af indsatsen var, at der kom konkrete henvendelser fra interesserede købere
på de formidlede ejendomme. Resultaterne blev målt ved optælling af interesserede henvendelser og
fremvisninger af ejendommene, der var sat til salg i matchmakingkataloget. Den forventede effekt af
indsatsen var et udvidet og veldokumenteret erfaringsgrundlag for fortsat erhvervsudvikling (via
ejerskifte) på småøerne.

Opslag om
matchmaking på
LAG Småøernes
hjemmeside
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Opnåede resultater og effekter:
Som et led i styregruppens valg af branche for matchmakingindsatsen blev bosætningspotentialet
indenfor fem brancher vurderet. De fem brancher var:
• Håndværk
• Turoperatører og ”oplevelsesvirksomheder”
• Spisesteder inkl. overnatning
• Fødevarevirksomheder
• Primære landbrug
Vurderingen blev baseret på 21 opstillede parametre. Styregruppen vurderede, at den største positive
effekt på bosætningen ville være indenfor landbrug og fødevarevirksomheder, hvor nye øboere kunne
bringe jord og bygninger i spil på nye måder, og sikre fortsat bosætning og jobskabelse på småøerne.
Landbrug og fødevarevirksomheder blev slået sammen til én branche, som omdrejningspunkt for
matchmakingindsatsen. Vurderingsskemaet er vedlagt som bilag 3.
Med hjælp fra bosætningsgrupperne blev der lavet en bruttoliste over ejendomme/virksomheder, der
muligvis stod overfor et ejerskifte indenfor de næste 3 år. Herefter blev der udsendt brev til ejeren
fulgt op af telefonisk kontakt. Brevet er vedlagt som bilag 4.
Det resulterede i en liste med ni ejendomme/virksomheder, der ønskede at være med. To af dem blev
dog solgt allerede under indsatsens opstart, og en enkelt ønskede alligevel ikke at deltage.
Seks ejendomme fik besøg af
projektmedarbejderen, som interviewede
ejerne og lavede ejendomsbeskrivelser. Det
satte gang i snakken om et generationsskifte
på den ene gård, hvor det viste sig, at
barnebarnet ønskede at overtage.
Ejendommen udgik derfor af projektet.
Fem landbrugsejendomme, heraf to med ongoing fødevarevirksomheder, er beskrevet i
ord og billeder i kataloget
”Landbrugsejendomme til salg på småøerne”.
Inspirationskataloget er det synlige resultat af
matchmaking-indsatsen og det, der danner
grundlaget for markedsføringen af
ejendommene.
Kataloget findes i såvel en trykt version, som i
en online udgave. Sidstnævnte findes på:
www.danske-smaaoer.dk/nye-naboer/matchmakinglandbrug-foedevarevirksomheder/ og på
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/12/katalog.html
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Der er udarbejdet detaljerede personaer (målgruppebeskrivelser) for ejendommene. Projektet
opererer med følgende overordnede målgrupper:
•

Målgruppe 1a: Landbrugsfaglig m/k der ønsker egen virksomhed

•

Målgruppe 1b: Landbrugsfaglige m/k’er der ønsker at drive virksomhed i fællesskab

•

Målgruppe 2a: Ikke-landbrugsfagligt par, ”Empty nestors” +50 - med hang til friluftsliv

•

Målgruppe 2b: Ikke-landbrugsfaglige børnefamilier/unge par, der ønsker et bo- og
arbejdsfællesskab. Fokus på friluftsliv, økologi, nærvær og tid til familien

De detaljerede målgruppebeskrivelser/personaer fremgår af bilag 5.
Markedsføringen er, som beskrevet under
indsatsområde 2, i vid udstrækning
foregået via de sociale medier. Der har
også været fysisk deltagelse på en messe
(Praktisk Økologi Festival), hvor der deltog
400 mennesker. Heraf var mange fra
målgruppe 2a og 2b.
Det resulterede i stor kontakt og
formidling af projektet, og udløste en
konkret henvendelse om køb af en af
ejendommene i kataloget.
Opslag på Facebook har ligeledes
resulteret i en henvendelse fra en
interesseret køber.

Projektets stand på Praktisk Økologi Festival den 26.10.2019

Der var aftalt møde og oplæg for kursister på Jyderup Højskole i april (målgruppe 2a og 2b), men dette
blev aflyst pga. corona-situationen, hvor højskolen måtte lukke. Der er udsendt invitation til 21
potentielle samarbejdspartnere (højskoler, landbrugsskoler, fødevarefællesskaber, fagblade,
organisationer m.fl.), som har kursister/læsere/medlemmer indenfor en eller flere af de fire
ovennævnte målgrupper. Det har trods ihærdige forsøg ikke givet mulighed for at promovere
ejendommene ved fysiske arrangementer. Dalum Landbrugsskole udviste stor interesse, men det var
ikke muligt at få et samarbejde passet ind med de planlagte undervisningsforløb inden projektet
sluttede 30. april 2020.
Det er til gengæld lykkedes at få en dobbeltsidet artikel i medlemsbladet ”Praktisk Økologi”. Artiklen
bringes primo maj 2020 og er vedlagt som en del af bilag 2, eksempler på artikler.
Inspirationskataloget er ligeledes distribueret til de ejendomsmæglere, som har to af ejendommene
til salg. Kataloget udleveres ved alle fremvisninger og henvises til online. Ejendomsmæglerne har
udtrykt stor begejstring og ros til kataloget.
Kataloget ligger også tilgængeligt på færgerne til de fire øer, hvor ejendommene er beliggende (Omø,
Fejø, Strynø og Sejerø). Ligeledes har øerne lagt det på deres hjemmeside.
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Ejerne af ejendommene har også fået et par eksemplarer af kataloget tilsendt. De har udtrykt ros og
begejstring for resultatet.
Ingen af ejendommene er endnu solgt. Fordelt på tre ejendomme har der været 12 henvendelser, og
heraf har de tre henvendt sig direkte via bosætningskonsulenten. Disse har tilsammen haft 7
fremvisninger. Projektmedarbejderen har ikke været involveret i fremvisninger, da
ejendomsmæglerne har varetaget denne opgave på to af ejendommene, og på den tredje ejendom
har ejeren selv ønsket at have den direkte kontakt til de mulige købere. Projektmedarbejderen har
fået to telefoniske henvendelser på samme ejendom, og efter ønske fra ejeren blev disse henvist
direkte til ham, som derefter havde dialogen med de mulige købere. Ejerne har ikke ønsket eller ikke
haft behov for, at projektmedarbejderen tog kontakt til de mulige købere i forlængelse af
fremvisningerne.

Erfaringer:
Vi havde forventet, at langt flere ejere af landbrug/fødevarevirksomheder ville gribe muligheden for
at være med i projektet. Tilsyneladende er der ikke så stort et behov for – eller ønske om – hjælp til
ejerskifte som forventet. Eller måske er kendskabet til projektet ikke nået ud til de rette mennesker.
En del af forklaringen er måske også, at salget af virksomheden/landbruget er en meget stor og
personlig beslutning, da det samtidig er et farvel til et hjem gennem mange år og måske også et farvel
til øen. Derfor kan det også være udfordrende at takke ja til et tilbud som dette, der kun lige findes i
en kortere periode, og hvor man som ejer skal slå til med det samme. Gennem telefonsamtaler med
en række gårdejere har flere af dem givet udtryk for, at de nok burde sætte gården til salg, men at de
følelsesmæssigt endnu ikke er klar til det.
Projektmedarbejderen er stort set kun blevet mødt af venlige mennesker i forbindelse med de
telefoniske henvendelser til ejerne for at afdække interessen for salg af ejendomme/virksomheder.
Det er en opgave, der stiller store krav til en projektmedarbejders kommunikative og empatiske
evner, så ejerne af ejendommene ikke oplever henvendelsen som grænseoverskridende.
Samarbejdet med de fem ejere, der valgte at deltage, har været utrolig godt, og alle er meget tilfredse
med kataloget og forløbet. Det har været helt afgørende, at der hurtigt blev etableret en god relation
og tillid mellem projektmedarbejderen og ejerne. I den forbindelse har de fysiske besøg på
ejendommene været af stor betydning.
Matchmaking-indsatsen har været meget lærerig. Meget hurtigt i projektet stod det klart, at der var
behov for en afklaring af, hvilke ydelser projektet kunne og måtte tilbyde uden at komme på kant med
ejendomsmæglerloven. Styregruppen valgte at søge juridisk bistand hos en advokat, som vurderede
projektets lovlighed. Vurderingen tog afsæt i arbejdsgruppens detaljerede beskrivelse af hvilke
opgaver projektet forventede at tilbyde, og hvilke der ikke var omfattet. Læs mere i notatet i bilag 6.
Ligeledes stod det klart, at der var behov for faglig bistand til at udarbejde ejendomsbeskrivelser
herunder eksempelvis hvilke afgrøder, der kunne være egnede på de enkelte bedrifter. En
landbrugsfaglig konsulent fra Økologisk Landsforening blev derfor tilknyttet indsatsen som
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sparringspartner for projektmedarbejderen. Dette var en meget givende proces, som kvalificerede
slutproduktet yderligere.
På baggrund af den eksterne konsulentbistand kommunikerede projektmedarbejderen klart ud til
projektets deltagere og øvrige interessenter hvilke ydelser, der var omfattet af projektet, samt hvilke
ydelser i forbindelse med et ejendomssalg de måtte søge faglig bistand til andet sted og for egen
regning. Denne afklaring og tydelighed omkring projektets ydelser og leverancer har været afgørende
for, at projektet er forløbet uden misforståelser eller uindfriede forventninger.
Matchmaking-forsøget har været en meget tidskrævende indsats og med et procesforløb, der er
blevet formet undervejs. Det har haft både fordele og ulemper:
-

Fordelen har været, at vi løbende har kunne justere og tilpasse vores handlinger efter hvad, der
viste sig at være nødvendigt, fordelagtigt eller bare muligt. Det har været spændende at arbejde
på denne agile måde i stedet for i et lineært forløb, som ofte præger mange projektforløb.

-

Ulempen har været, at det har krævet mange ressourcer, og at der ikke har været nok tid og
midler til at få det fulde udbytte ud af indsatsen. Markedsføringsperioden blev eksempelvis
kortere end planlagt, fordi det krævede langt mere tid at finde virksomheder, der ville deltage, og
det trykte katalog blev derfor forsinket tilsvarende. Derfor blev perioden til at formidle og
markedsføre kataloget – til at finde de nye ejere – kortere end planlagt. Endvidere betød coronasituationen i marts 2020, at perioden yderligere blev forkortet en måned.

Processen har givet anledning til megen frustration og tvivl og har rejst en række spørgsmål: Var det
nu den rigtige branche, der blev valgt? Nåede vi langt nok ud med tilbuddet til landmændene/
fødevarevirksomhederne, eller druknede budskabet undervejs? Hvad kunne vi have gjort anderledes
for at lykkes bedre med at komme ud til landbrugsskoler m.fl.?
Eksempelvis har indsatsen vist, at det er en stor udfordring at formidle et budskab – indsatsen og
kataloget – ud i kredse, som vi som organisationer slet ikke er kendt i. Det har taget meget tid at få
etableret kontakt til organisationer og institutioner, hvorigennem vi kunne formidle budskabet ud til
målgrupperne – og med svingende held.
Styregruppens afsluttende overvejelser har bl.a. været, at styregruppen oprindeligt havde en vision
om med ejerskifte at videreføre nogle landbrug på øerne, der ellers ville være nedlagt. Det har i dette
(begrænsede) forsøg vist sig, at de meget små bedrifter, der indgår i kataloget, ikke henvender sig til
faguddannede landmænd med interesse for traditionel landbrugsdrift men snarere til familier, der vil
’ud af byerne’ og leve mere selvforsynende, end de gør i dag.
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Indsatsområde 4: Model for ø-konsulent
Indsatsområdet har fokuseret på at afdække mulighederne og skabe grundlag for, at der etableres
lokale ø-konsulenter, der kan fremme bosætningen på øerne, gennem en målrettet, strategisk og
professionel indsats.
Omdrejningspunktet for indsatsen var at udarbejde og formidle en model for en ø-konsulentfunktion,
på baggrund af de erfaringer, der er gjort på bl.a. Orø, Bornholm og Ærø.

Forventede resultater og effekter:
Målet har været at finde en eller to kommuner og de tilhørende øer, der vil arbejde for at ansætte en
ø-konsulent.
I udgangspunktet var der en forventning om, at projektet ville indbefatte en udvælgelse blandt 6-8
øer (og deres kommuner), som vurderedes at have potentiale for og vilje til at ansætte en økonsulent.
Den forventede langsigtede effekt af indsatsen var, at der blev ansat en ø-konsulent i 1-2 kommuner
(for de tilhørende øer).

Opnåede resultater og effekter:
På baggrund af en desk research af erfaringerne
med ø-konsulenter/bosætningskonsulenter på
Orø, Fur, Ærø og Bornholm er notatet: ”Model for
en ø-konsulentfunktion” udarbejdet. Der er ikke
tale om én specifik model for en økonsulentfunktion men nærmere en række råd
og anbefalinger til, hvad øerne og kommunerne i
fællesskab skal være opmærksomme på i deres
drøftelser og videre arbejde med etablering af en
ø-konsulentfunktion. Det omhandler bl.a. en
afklaring omkring ø-konsulentens fokusområder,
prioritering af opgaver, ansættelsens varighed,
den organisatoriske forankring, tidsplan og
økonomi.
Notatet/”modellen” for en ø-konsulentfunktion
findes her:
www.danske-smaaoer.dk/nye-naboer/oekonsulentmodel/ og
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/06/okonsulent.html
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Alle 27 småøers beboerforeninger fik tilsendt notatet og blev opfordret til at drøfte modellen og blive
afklaret omkring øens interesse og behov for en ø-konsulent, samt om der var vilje og ressourcer til at
arbejde videre med det, herunder gå i dialog med kommunen.
17 øer udviste umiddelbar interesse for at få en ø-konsulent. I dialog med projektmedarbejderen
fandt flere af øerne frem til, at de i stedet ville arbejde for et tættere samarbejde med kommunens
bosætningskonsulent/ landdistriktskoordinator, da det ikke var realistisk at opnå kommunal
medfinansiering til oprettelse af en ny stilling. Projektmedarbejderen har givet sparring til øerne via
telefon, mail og ved fysiske møder på en række af øerne. Eksempelvis har bosætningskonsulenten
deltaget i møder mellem mandøboere og Esbjerg Kommune, som har fokuseret bosætningsindsatsen
på Mandø.
Andre øer, beliggende i samme kommune, gik sammen om en henvendelse til deres kommune med
henblik på at få etableret en fælles ø-konsulent. Det var Agersø/Omø (Slagelse Kommune),
Femø/Fejø/Askø/Lilleø (Lolland Kommune) og Bjørnø, Lyø og Avernakø (Faaborg-Midtfyn Kommune).
Projektmedarbejderen har også været i direkte dialog med de nævnte kommuner, for at fremme
ansættelse af ø-konsulenter.
Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt og fået midler til en 2-årig ansættelse (på deltid) af en økonsulent via LAG Småøerne og Landdistriktspuljens Ø-støttemidler. Restfinansieringen mangler
endnu at falde på plads, men kommunen og de tre øer (Bjørnø, Lyø og Avernakø) er i dialog om de
nærmere detaljer vedr. ansættelsen. Projektmedarbejderen har løbende givet sparring til parterne og
desuden deltaget i et fællesmøde omkring den organisatoriske forankring af ø-konsulenten.
Slagelse Kommune og Lolland Kommunes politikere har vendt henvendelserne fra deres øer om en økonsulent, men kommunerne har ikke ønsket at arbejde videre med etablering af en sådan funktion.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om det kan blive aktuelt i fremtiden, men
forventningerne blandt øboerne er ikke store.
Der har også været stor interesse for en ø-konsulent hos Geopark Det Sydfynske Øhav, som er en
tværkommunal organisation der arbejder med etablering, udvikling og drift af en UNESCO Global
Geopark inden for en kort årrække. Organisationen så store muligheder og behov for en ø-konsulent
for at realisere målet om en udnævnelse som UNESCO Global Geopark, men pga. ressourcemangel og
coronasituationen lykkedes det ikke at få lavet de ønskede ansøgninger til LAG Småøerne og Østøtten. Geoparken har udtrykt ønske om at knytte kontakt til ø-konsulenten for Bjørnø, Lyø og
Avernakø, med henblik på at skabe synergieffekt mellem de to projekter.

Erfaringer:
Det har været meget vanskeligt at gøre kommunerne interesseret i en ø-konsulent. Ø-kommunerne er
generelt økonomisk trængte, og der er en tendens til, at lokalpolitikerne betragter udbyttet af en
bosætningsindsats som noget, der alene kommer øboerne til gavn. Det har derfor været vigtigt
overfor kommunerne også at sætte en bosætningsindsats ind i en turismekontekst og få synliggjort, at
et aktivt og velfungerende ø-samfund er afgørende for øens attraktivitet som besøgsmål for turister.
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Mange af de danske småøer tiltrækker hvert år mange tusinde turister til kommunen og sikrer ad den
vej en øget omsætning blandt de erhvervsdrivende.
Desværre har det ikke været muligt at få opbakning til budskabet hos lokalpolitikerne, da øernes
henvendelse omkring en ø-konsulent er blevet afvist meget hurtigt.
På baggrund af den manglende interesse fra kommunerne har der ikke været basis for at udvælge 6-8
øer med tilhørende kommuner og vurdere deres potentiale for på sigt at ansætte en ø-konsulent.
Selvom projektforløbet ikke har resulteret i en stribe af kommende ansættelser af ø-konsulenter, så
har det for flere af øerne betydet, at de er kommet i tæt dialog med kommunens
bosætningskonsulent og/eller landdistriktskoordinator og et samarbejde er påbegyndt. Flere af øerne
var ikke bekendt med, at der fandtes kommunale medarbejdere, som kunne hjælpe øboere med en
række funktioner, som de ellers havde forestillet sig, at en ø-konsulent skulle tage sig af. Som et
eksempel kan nævnes Sejerø, hvor mødet mellem øboerne, projektmedarbejderen og Kalundborg
Kommunes bosætningskonsulent førte til et nyt og spændende samarbejde om øget bosætning på
Sejerø.
Indsatsen omkring ø-konsulenter har også bevirket, at en række kommuner er blevet opmærksomme
på muligheden og fået adgang til viden og erfaringer fra lignende forløb på andre øer.
Hvordan er det lykkes for Bjørnø, Lyø og Avernakø at få Faaborg-Midtfyn Kommune med på idéen
med en ø-konsulent? Det skyldes flere forhold. En væsentlig årsag er, at timingen er helt perfekt.
Kommunen og de tre øer har gennem ca.1,5 år arbejdet med en helhedsplan for de tre øer og med
tilhørende individuelle handlingsplaner for udviklingen af øerne.
Forløbet med planerne blev iværksat på initiativ af kommunens politikere og med opbakning fra
øboerne. Helhedsplanen forventes godkendt i foråret 2020, og næste naturlige skridt er at sætte
handling bag ordene og få realiseret en række af de beskrevne indsatser fra planerne. Med LAG
Småøernes og Ø-støttepuljens mulighed for at yde medfinansiering har det været en oplagt chance
for kommunen i samspil med øboerne at få en ø-konsulentfunktion, der kan tilføre den ekstra og
nødvendige ressource til realiseringen af planerne.
LAG Småøernes koordinator har siddet i styregruppen for helhedsplanen og fungeret som
sparringspart i forhold til etableringen af en ø-konsulentfunktion. Det har tilført processen og
drøftelserne betydningsfuld viden og kvalificeret beslutningerne.
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Indsatsområde 5: Erfaringsopsamling og
resultatudbredelse
Indsatsområdet har haft til formål at indsamle og formidle projektets resultater og erfaringer løbende
og gennem udarbejdelse af et idékatalog og denne afsluttende rapport.

Forventede resultater og effekter:
Det forventede resultat af indsatsområde 5 var at udarbejde nærværende afrapportering samt et
idékatalog. Den forventede effekt af indsatsen var at inspirere og informere småøerne om forskellige
aktiviteter, der kan fremme bosætningen. Ved at tydeliggøre de gode projekter, forventedes
indsatsen også at styrke samarbejdet mellem SaDS, LAG Småøerne og småøernes beboerforeninger,
så flere øer fik lyst og mod på at afprøve nogle af de gode idéer, som andre øer eller landdistrikter har
haft succes med.

Opnåede resultater og effekter:
Nærværende slutrapport har opsamlet og evalueret på de øvrige fire indsatsområder, herunder de
metoder og modeller der er benyttet, samt på de erfaringer, som er gjort i løbet af projektet. Denne
erfaringsopsamling og formidling af projektets resultater er målrettet øsamfundene og deres
kommuner, og gjort tilgængelig på:
www.danske-smaaoer.dk/projekter/nye-naboer/ og
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/04/slutrapportnyenaboer.html
Idékatalog:
Der er desuden udarbejdet et idékatalog, der samler og formidler de mange interessante idéer og
bosætningsprojekter, vi er støt på undervejs i ønsket om, at småøerne og deres samarbejdspartnere
vil hente viden og inspiration til indsatser, der kan fremme bosætningen på de danske småøer.
Kataloget skal betragtes som en indgang til mere viden, og måske nye samarbejdspartnere. Det er
ikke en fyldestgørende beskrivelse af hvad, der foregår på de 27 småøer eller i de enkelte projekter.
Idékataloget er bygget op omkring følgende fem temaer, som afspejler småøernes største
udfordringer og det, som projektet har haft mest fokus på:
-

Hvordan tiltrækker vi nye øboere?

-

Hvordan modtager og fastholder vi nye øboere?

-

Hvordan skaffer vi flere (leje)boliger på småøerne?

-

Hvordan styrker vi iværksætteri og beskæftigelse på/fra øen?

-

Hvilke muligheder er der for øerne frem mod 2030 – trends og modtrends?
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Under hvert af disse temaer har vi beskrevet en række udfordringer, løsningsmuligheder og gode råd.
Kataloget afsluttes med en liste over 43 inspirerende cases/projekter, som er grupperet under de fem
temaer.
Idékataloget findes her:
www.danske-smaaoer.dk/wpcontent/uploads/2020/05/Idékatalog-Bosætning.pdf
og
www.lagsmaaoerne.blogspot.com/2020/04/katalog.html
Der har gennem hele
projektforløbet været en løbende
formidling af den opnåede viden
og erfaringer. Det er bl.a. sket via
SaDS’ nyhedsbreve, i Ø-posten
(artikler og projektmedarbejderens
klumme fra september 2018 til juni
2020), på LAG Småøerne og SaDS’
hjemmesider og på de sociale
medier. Formidlingsindsatsen er
uddybet under indsatsområde 2.

Erfaringer:
Med katalogets liste over 43
cases/projekter har vi ønsket at
give småøerne inspiration til en
bred vifte af projekttyper og indsatser. Vi har fokuseret på projekter, der enten er gennemført eller er
undervejs, så det er muligt for øerne at indhente erfaring fra projektejerne.
Trods flere opfordringer er det ikke lykkes at få de 27 småøer til at indsende yderligere
cases/projekter til Idékataloget. Det skyldes helt sikkert ikke manglende vilje men travlhed med
mange andre opgaver og måske en opfattelse af, at arbejdsgruppen bag ”Nye naboer – mere ø-liv”
allerede er bekendt med projekterne. Dette er heldigvis også tilfældet langt hen ad vejen.
Vi håber, at øboerne vil lade sig inspirere af kataloget og opsøge yderligere viden om de projekter,
som de finder relevant. Projektforløbet med ”Nye naboer – mere ø-liv” har endnu en gang
understreget, at øboerne har stort udbytte og glæde af at dele viden og erfaringer. Samme effekt
håber vi, at Idékataloget kan give. Forhåbentlig bliver Idékataloget et værktøj, der kan medvirke til en
længerevarende effekt af projektet ”Nye naboer – mere ø-liv” også for dem, som ikke har deltaget.
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Konklusion
Projektet har favnet mange og forskellige opgaver indenfor emnet bosætning, fra netværksdannelse
til matchmaking. Det har givet projektet en bredde med mulighed for at skabe synergi og for at kaste
lys på og undersøge 'bosætning' fra flere vinkler. Men bredden har også været en udfordring, fordi
der er stillet store krav til faglighed og kompetencer i projektet. Disse udfordringer er blevet
forstærket af, at de mange forskelligartede opgaver skulle nås indenfor en relativ kort projektperiode.
Det er værd at bemærke, at projektet har draget stor fordel af, at arbejdsgruppen (bestående af
bosætningskonsulenten samt en medarbejder fra hver af de to organisationer) løbende har lagt
mange ressourcer i at drive projektet og sparre om opgaver, løsninger, vinkler mm igennem hele
projektperioden (samt før og efter). Det har krævet en stor indsats i form af mange møder, både
fysiske og virtuelle, samt daglig sparring via email og telefon, som i høj grad har kvalificeret projektets
forløb og resultater.
Netværksdelen om bosætning (indsatsområde 1) har indfriet vores forventninger om opbygning af
netværk og kompetencer blandt de deltagende bosætningsgrupper. Det skaber energi og udvikling at
bringe øboerne sammen om et emne – i dette tilfælde bosætning – via en række workshops fordelt
over en længere periode. Kombineret med besøg af bosætningskonsulenten hos den enkelte gruppe
på hver ø giver det et flow hos de frivilligt engagerede øboere. Det fulde udbytte af indsatsen vil først
vise sig i løbet af de næste år, hvor en række af øernes planlagte bosætningsinitiativer bliver
gennemført.
Indsatsområde 1 har også styrket relationerne og samarbejdet imellem øboerne, SaDS og LAG
Småøerne.
Matchmaking (indsatsområde 3) var forsøgsdelen i projektet, og det har givet mulighed for at afprøve
en idé om hjælp til ejerskifte, der har ulmet hos Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG
Småøerne igennem en årrække. Vi har høstet mange erfaringer gennem indsatsen, dels nogle
projektpraktiske – så som at denne type indsats kræver en længere periode, midler til markedsføring
og rigtig mange arbejdstimer. Dels har vi erfaret, at det kræver mange overvejelser mht. hvilke
områder vores to foreninger med rimelighed ift. ressourcer, juridisk holdbarhed og viden om
virksomhedsøkonomi kan håndtere – og at mange af disse områder er for ’tunge’ for et tidsbegrænset
projekt at bære. Forsøget viste på den anden side, at værdien af at fremvise øernes særkende og
beskrive dette i dialog med øboerne, sådan som det er gjort i præsentationen af de fire øer i
matchmakingkataloget, er stor.
Processen med at formulere og formidle en model for en ø-konsulent (indsatsområde 4) har vist sig
både vanskelig og givtig: Da oprettelsen af en ø-konsulent er dybt afhængig af den enkelte kommune,
bliver det også et spørgsmål om timing: Har man i kommunen i forvejen et fokus på småøerne, som økonsulenten passer ind i, kan det være en mulig løsning, men hvis der ikke er ressourcer og
bevågenhed i kommunen, så er vejen til en ø-konsulent lang.
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Overordnet set har indsatsen i flere tilfælde åbnet nogle døre og skabt en bedre dialog og
sammenhæng mellem småøerne og deres kommuner, hvilket i sig selv er meget værdifuldt.
Endelig er det værdifuldt at kunne samle de input, idéer og erfaringer, et projekt som dette bringer
med sig under vejs, så vi fortsat kan formidle de gode idéer ud og drage nytte af projektet, også efter
det er afsluttet. Vi mener det er brugbart, som her, at samle idéerne i en form for publikation –
idékataloget – der gør det let at udsende, læse i og finde frem igen, når det er relevant. Idékataloget
er af stor betydning og har værdi fremover.

Maj 2020

Dorthe Winther
Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer

Søren Noes
Formand, LAG Småøerne
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Bilagsoversigt
Bilag 1: Stillingsopslag for bosætningskonsulent i ”Nye naboer - mere ø-liv”
Bilag 2: Eksempler på artikler
Bilag 3: Styregruppens samlede vurdering af potentialet i 5 brancher 17.12.2018, matchmaking
Bilag 4: Brev til virksomhedsejerne, matchmaking
Bilag 5: Målgruppebeskrivelser/ personaer, matchmaking
Bilag 6: Notat vedr. matchmaking
Find mere materiale fra projektet via nedenstående links
Inspirationskatalog, matchmaking. Landejendomme til salg på småøerne:
www.issuu.com/sammenslutningenafdanskesmaoer/docs/katalog_matchmaking_web
Model for ø-konsulent:
www.danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2019/03/Model-for-%C3%98-konsulent.pdf
Til- fraflytterundersøgelse:
www.issuu.com/sammenslutningenafdanskesmaoer/docs/til_og_fraflytterrapport__feb._2020_m._bilag
Idékatalog:
www.issuu.com/sammenslutningenafdanskesmaoer/docs/id_katalog__bos_tning
Projektet har været omtalt, bl.a. i ’bosætningskonsulentens klumme’, i følgende numre af Øposten: (Find Ø-posten her: www.danske-smaaoer.dk/oe-posten/)

Ø-posten nr. 171, 2018, side 16
Ø-posten nr. 172, 2018, side 21
Ø-posten nr. 173, 2018, side 5
Ø-posten nr. 174, 2018, side 23
Ø-posten nr. 175, 2019, side 8
Ø-posten nr. 176, 2019, side 10
Ø-posten nr. 177, 2019, side 6
Ø-posten nr. 178, 2019, side 14
Ø-posten nr. 179, 2020, side 10
Ø-posten nr. 180, 2020
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Nye naboer- mere ø-liv. Et bosætningsprojekt på småøerne er gennemført i et partnerskab mellem
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne

26

Bilag 1: stillingsopslag

Småøerne søger bosætningskonsulent til nyt projekt
Foreningerne Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) og LAG Småøerne har netop lanceret et
bosætningsprojekt for småøerne kaldet Nye naboer – mere øliv.
Projektets formål er at skabe bosætning på de danske småøer ved at udvikle og styrke øernes bosætningsarbejde.
Efter flere års tilbagegang i øernes befolkningstal er der nu spæde tegn på, at der er ændringer på vej. Det vil vi understøtte, hjælpe videre og
udvikle – og til at varetage opgaverne søger vi en bosætningskonsulent.
Du skal – som den drivende kraft – i vores nye bosætningsprojekt:
•
Samarbejde med beboerforeninger og bosætningsgrupper og opgradere deres bosætningsarbejde – bl.a. ved at tilrettelægge workshops for
dem og skabe netværk m.m.
•
Gøre mulighederne for bosætning og erhverv på småøerne synlig for alle dem, der lige nu overvejer at flytte ”på landet”
•
Skabe samarbejde mellem øer og ø-kommuner – om tilflytning og erhverv
•
Skabe konkrete resultater ved at koble iværksættere med ø-virksomhedsejere
•
Være del af et team med vores foreningers LAG-koordinator og sekretariatsleder
Vi forventer, at du kan gøre vores ambitiøse bosætningsprojekt til en succes. Det kan du, fordi:
•
du har erfaring med samarbejde med beboerforeninger og øboere, frivillige, iværksættere, ildsjæle og andre mennesker, som brænder for at
hjælpe deres lokalsamfund
•
du er skrap til kommunikation
•
du har erfaring med at planlægge og afvikle kampagner, events, workshops o.l.
•
du kan organisere din egen arbejdsindsats og et forløb med en stram tidsplan, mange deadlines og mange samarbejdspartnere:
beboerforeninger, kommuner, styrelser, interesseorganisation, brancheforeninger m.fl.
•
du er vant til at arbejde med motivation, feedback, opfølgning og anerkendelse, når du skal skabe effektivt samarbejde med mange forskellige
mennesker og samarbejdspartnere
•
du arbejder selvstændigt – og sætter også pris på et tæt og forpligtende samarbejde med kollegaer i et lille, dedikeret projektteam
•
Hvis du ved noget om fysisk planlægning, lokalplaner og kommunale planafdelinger er det også en fordel
Din uddannelsesmæssige baggrund: den glæder vi os til, at du fortæller os om. Det er vigtigste er, at du har solid erfaring med udviklingsprojekter,
ved noget om øer, landdistrikter og erhvervsudvikling.
Du vil blive ansat hos Sammenslutningen af Danske Småøer, som gennemfører projektet i et partnerskab med LAG Småøerne. Der er mulighed for
hjemmearbejdsplads

Vi glæder os til at høre fra dig!

en

s l u t ni n

n af
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Du skal ansøge via Jobindex.
Klik her: http://bit.ly/2JNXkRp

Samm

Der er ansøgningsfrist den 6. juni 2018

Danske Småøer
Stillingen som Projektansat bosætningskonsulent med tiltrædelse 1. september 2018 er en tidsbegrænset ansættelse, f.eks. 30 timer i 18 måneder.
Omfanget aftales forud for ansættelse. Ansøgere skal være forberedt på rejsedage i ansættelsen, og skal have kørekort og adgang til bil.
Du er velkommen til at ringe og høre mere om stillingen og få tilsendt projektmaterialet.
Kontakt Lise Thillemann Sørensen, Sekretariatsleder i Sammenslutningen af Danske Småøer, Strynø Brovej 12, 5943 Strynø, Email:
ls@danske-smaaoer.dk , tlf. 6251 3993
Du kan læse mere om Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne her: http://www.danske-smaaoer.dk/ http://lag-smaaoerne.
blogspot.dk/

Bilag 2: Eksempler på presseomtale
Artikel i TV2 Fyn, januar 2019
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Bilag 2: Eksempler på presseomtale
Artikel i Sjællandske, 6. februar 2019
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Bilag 2: Eksempler på presseomtale
Artikel i Praktisk Økologi, maj 2020, (første side)
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Bilag 2: Eksempler på presseomtale
Artikel i Praktisk Økologi, maj 2020, (anden side)
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Bilag 2: Eksempler på presseomtale
Artikel i folketidende, 30. november 2019
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Bilag 2: Eksempler på presseomtale

Indslag på TVSyd, 1. april 2019:
Indslag om prøvelejligheder på Endelave i forlængelse af udsendt pressemeddelelse:
https://www.tvsyd.dk/nyheder/01-04-2019/1930/flere-skal-bo-pa-endelave-provelejlighed-far-mangehenvendelser

Samt artikel på TV2 østjyllands hjemmeside 5. marts 2019 https://www.tv2ostjylland.dk/horsens/o-savnerindbyggere-stiller-lejlighed-til-radighed,
samt i radioprogram på DRs P1: Public service den 5. marts 2019 (00:23.57 min inde i udsendelsen),
https://www.dr.dk/radio/p1/public-service/public-service-2019-03-05#!00:00:00
og artikel på TV2 østjyllands hjemmeside 1. april 2019: https://www.tv2ostjylland.dk/tv-syd/familier-star-iko-blive-oboere-pa-prove

6

Bilag 2: Eksempler på presseomtale
Indslag på Radio Diablo, februar 2019
Interview med bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen på Radio Diablo den 7.2. 2019:
https://www.facebook.com/watch/?v=359310698224993

Og indslag om bosætning på Strynø den 19. februar 2019 efter udsendt pressemeddelelse
https://www.facebook.com/watch/?v=525041147903619

7

Bilag 2: Eksempler på presseomtale
Artikel i nordvestnyt, 9. februar 2019
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Bilag 3: Matchmaking. Vurdering af potentialet i 5 brancher
Matchmaking. Vurdering af potentialet indenfor 5 brancher
I projektet var der ikke ressourcer til at matchmake indenfor alle brancher på småøerne, og
indsatsen blev fra starten set som et pilotprojekt indenfor en udvalgt branche, hvor matchmaking
skulle afprøves.
Styregruppen og arbejdsgruppen foretog i december 2018 en vurdering af
bosætningspotentialerne indenfor disse fem brancher:
• Håndværk
• Turoperatører og ”oplevelsesvirksomheder”
• Spisesteder inkl. overnatning
• Fødevarevirksomheder
• Primære landbrug
Vurderingen blev foretaget ud fra nedenstående 21 parametre.
For hver branche afgav man et point fra 1-6 i forhold til hvert af de 21 spørgsmål.
Det samlede resultat af vurderingen var følgende:

Styregruppens vurdering af potentialet ved
ejerskifte/virksomhedsoverdragelse i fem forskellige
brancher
Brancher

Fødevarervirksomheder

Spisesteder og/eller overnatningssteder

Tur-operatører og 'oplevelsesvirksomheder'

Håndværk

1
2
3
4

Effekt af sucesfuld virksomhedsoverdragelse (1-6 point)
Direkte jobs skabt i virksomhederne
Afledte jobs skabt i lokalsamfundet
Positiv betydning for landskab
Positiv betydning for natur/miljø

Primært landbrug

Ud for spørgsmålene 1-21 gives der point i hver af de fem
brancher (de lodrette kolonner) fra 1-6. Eksempel, spørgsmål 1:
Direkte jobs skabt i virksomhederne; Hvis du tror at efffekten er
meget lille, dvs. at der vil blive skabt meget få jobs i branchen
ved succesfuld ejerskifte, så skriv et lavt tal ud for den branche,
hvis du tror den er stor, så skriv et højt tal. Hvis du tror noget
har en postitiv betydning så skriv højt tal, negativ betydning så
skriv lavt tal.
Ring til Morten på 22 32 84 93, hvis du har spørgsmål.

1,6
1,9
3,0
1,7

3,1
2,9
2,4
2,4

3,4
3,7
1,6
1,9

3,0
2,7
2,7
2,4

2,1
1,7
1,7
2,0
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5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Positiv betydning for lokalsamfundets attraktivitet
Positiv betydning for turisme
Positiv betydning for lokalsamfundets synlighed
Positiv betydning for serviceydelser i lokalområdet
Chance for succesfuld virksomhedsoverdragelse (1-6 point)
Antallet af potentielle købere - i den pågældende branche
Projektets adgang til potentielle købere - i den pågældende
branche
Potentiale for udvikling, nye forretningsområder m.m. (i økontekst)
Potentiale i branchen generelt, marked m.m.
Adgang til rådgivning og andre støttefunktioner
Adgang til finansiering (af ejerskifte m.m.)

19
20

Projekt Nye naboers muligheder i branchen (1-6 point)
Antallet af potentielle, salgbare virksomheder på øerne - i
branchen
Projektets adgang til potentielle, salgbare virksomheder på
øerne
Tilgang til øvrige bygninger m.m. - egnet til aktiviteter i denne
branche
Adgang til samarbejdspartnere, brancheorganisationer o.l.
Match mellem branche-udfordringer og projektets kompetencer
m.m.
Sammenhæng med ande aktiviteter i SaDS og LAG Småøerne

21

Andre effekter af valg af en specifik branche (1-6 point)
Anerkendelse/accept hos bevillingsgivere og andre
samarbejdspartnere

15
16
17
18

Sum

2,7 4,7 4,0 3,7 3,6
2,0 4,6 5,4 5,6 2,0
1,4 4,9 4,1 4,0 2,4
1,7 2,3 3,9 3,6 4,0
12,6 21,3 20,9 22,0 15,7
1,8

2,7

3,3

2,5

2,2

2,7

2,7

2,9

2,6

2,1

3,7 4,9 4,7 5,0 2,4
2,2 4,1 4,1 4,3 3,0
5,5 3,8 3,6 2,8 2,8
2,5 1,8 2,2 2,3 2,0
18,4 19,9 20,8 19,5 14,5

3,1

2,4

3,9

1,6

2,4

2,7

2,5

3,7

2,5

3,2

2,8
3,4

2,7
3,2

3,0
3,0

2,8
2,7

3,0
2,3

2,8 3,0 2,7 2,5 2,0
2,4 3,3 4,8 4,5 2,7
17,2 17,1 21,0 16,6 15,6

3,0

4,7

4,6

4,1

3,0

51,2 63,1 67,2 62,2 48,8

Håndværk

Tur-operatører og
'oplevelsesvirksomheder'
Spisesteder og/eller
overnatningssteder

Fødevarervirksomheder

Primært landbrug

Styregruppen valgte efterfølgende at lægge brancherne Primært landbrug og
Fødevarevirksomheder sammen til én branche, som de samlet set så størst potentiale i, i forhold til
matchmakingindsatsen.

fler naboer
'-,..;ir.

Til eiere af landbruqs-/fodevarevirksomheder oq iordbesiddere pA smSoerne

mere o-nv

3. april 2019

Gir du med tanker om at salge eller bortforpagte dit landbrug eller din virksomhed?
En del virksomhedsejere pi smioerne har vanskeligt ved at finde kobere eller forpagtere til deres virksomhed,
nAr onsket om salg eller bortforpagtning opst6r.

Sammenslutningen af Danske SmSoer og LAG SmAoerne er gAet sammen om at gennemfore projektet "Nye
naboer - mere aliV' , Projektet har blandt andet til formAl at finde kobere/forpagtere til de landbrugs- og
fodevarevirksomheder, hvor ejeren onsker salg eller bortforpagtning inden for den narmeste fremtid (0-3 ar).
Vi kalder det "matchmaking".

Hvorfor

fir

du dette brev?

Vi har desvarre ikke tilstrakkeligt lokalkendskab til at vide pracis hvilke virksomheder/bedrifter, der onsker at
salge eller bortforpagte deres landbrug/fodevarevirksomhed. Med dette brev hAber vi derfor at komme i dialog
med virksomhedsejere indenfor landbrug og fodevareproduktion pA de 27 smioer, som gir med tanker om salg.
Hvis det ikke er relevant for dig, skal du naturligvis blot se bort fra brevet.

Milet med indsatsen
Vores mAl med matchmakingen er at bidrage til ejerskifte og nyt samarbejde indenfor landbrug og fodevarer, sA
vi fastholder eksisterende arbejdspladser, medvirker til etablering af nye jobs og dermed sikrer aktive
helArssamfund pA smAoerne.
Hvad tilbyder projektet?
Hvis du som landmand eller virksomhedsejer deltager i indsatsen,

.
.
.

fir

du folgende:

Besog af Anja Bech Knudsen, der er vores bosatningskonsulent. Anja interviewer dig og laver
beskrivelse af din virksomhed med billeder og tekst
Du kan ogsi bruge Anja til sparring om din situation omkring salg eller bortforpagtning af din
virksomhed. Men vi tilbyder ikke ejerskifterAdgivning, okonomisk og faglig rAdgivning eller juridisk
bistand. lndsatsen kan bestemt ikke erstatte en ejendomsmaglerfunktion.
Markedsforing af din virksomhed overfor potentielle ksbere:
Vi fremstiller et katalog med beskrivelse af alle deltagende landbrug og virksomheder. Kataloget
formidles bl.a. pi vores og samarbejdspartnernes hjemmesider m.m.
Vi prasenterer din virksomhed ved arrangementer og informationsmoder mAlrettet de
potentielle kobere - i samspil med vores samarbejdspartnere
Vi omtaler indsatsen p6 sociale medier og i pressen generelt. Her kan vi ogsA navne din
virksomhed, hvis du snsker det.
Anja arrangerer og deltager i 1. msde mellem dig som virksomhedsejer og en eventuel potentiel kober

o

o
o

.
.

Anja folger telefonisk op pA 1. made mellem dig og den potentielle ksber. Hun kan ogsi frem til marts
2020 tilbyde sparring, hvis der er behov for det.

Hvad er det unikke ved vores matchmaking?
Med denne indsats bryder vi vanetankningen, bAde i forhold til hvilke milgrupper, vi ser som potentielle ksbere,
hvilke samarbejdspartnere der skal i spil, og hvordan vi kommunikerer tilbuddet ud til mAlgrupperne.

Hvad kraver det at deltage?
Det er gratis at deltage. Det eneste du skal bidrage med, er din tid. Du skal forvente at bruge ca.10 timer.

Hvor lange varer forlsbet?
Forlobet strekker sig fra for6ret 2019 og frem til marts 2020.
I forAret 2019 kortlagger vi hvilke landmand og virksomhedsejere, der snsker at deltage, og vi laver
beskrivelser af de p6geldende virksomheder.

I efter6ret 2019 satter vi ind med en markedsforingsindsats for at finde potentielle kobere eller nye forpagtere til
virksomhederne. lndsatsen omfatter dialog og involvering med en bred vifte af aktsrer, herunder
interesseorganisationer, fagskoler, medier m.m.

vere lsbende opfolgning pA henvendelser fra potentielle
kobere, som forhAbentlig resulterer i en rekke konkrete moder mellem virksomhedsejere og interesserede
kobere.
Fra efter6ret 2019 og frem til marts 2020 vil der

Hvis du gerne vil hore mere om projektet, eller pA forhind ved at du vil deltage, sA kontakt bosetningskonsulent
Anja Bech Knudsen pA tlf. 31 51 62 51 eller mail: ania@danske-smaaoer.dk.
Denne henvendelse er sendt som led i bosatningsindsatsen i projekt Nye naboer- mere aliv, der gennemfores
et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Sm6oer og LAG SmAoerne. Les mere p6:
http://laq-smaaoerne.bloqspot.com/p/nvenaboer.html og https://danske-smaaoer.dk/nvheder/4759/
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Bilag 5: Målgruppebeskrivelser til matchmaking
Målgruppebeskrivelser til matchmaking
Formålet med at udarbejde målgruppebeskrivelser, eller personaer, er at tydeliggøre, hvem vi ser
som potentielle nye ejere af landejendomme på småøerne.
Ved at opstille personaer bliver det også tydeligere, hvad vi skal målrette vores markedsføring mod
– hvor finder vi de enkelte målgrupper?

Personaerne skal give svar på:
•
•
•
•
•
•

Hvad hedder de? Hvor gamle er de?
Hvor bor de nu? Hvor arbejder de?
Hvad interesserer dem?
Hvorfor overvejer de at flytte?
Hvad driver dem – hvad afholder dem?
Hvor orienterer de sig, når de kigger på muligheder?

MÅLGRUPPE 1a: Landbrugsfaglig m/k der ønsker egen virksomhed
Navn: Martin Hansen, 28 år. Kæreste med Line på 25 år. Martin er født og opvokset på en
landejendom på Djursland.
Arbejde: Arbejder som driftsleder på en gård på Djursland, hvor der er planteavl og
kødkvægsproduktion. Martin har arbejdet på gården i 4 år. Inden da arbejdede han på
forskellige gårde rundt om i Midtjylland. Han har også taget en uddannelse som
agrarøkonom.
Bopæl: Bor til leje i driftslederbolig (lille hus), som ligger 200 m fra gården hvor han
arbejder. Hans kæreste Line er flyttet ind for 1 år siden. I sin barndom og ungdom boede
han på Djursland, på en landbrugsejendom sammen med sin mor, far og søster. I sin fritid
hjalp han til med markdriften på gården.
Interesser: Økologisk landbrug. Derudover går han på jagt. Et par gange om året tager han
og et par kammerater på en weekendtur for at fiske efter havørreder. Han fiskede en del
som barn, men nu er det mest for hyggen sammen med kammeraterne.
Motivation: Martin er træt af at arbejde for andre. Han vil selv kunne træffe
beslutningerne og kunne optimere en bedrift, ud fra det han mener er den rigtige måde at
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drive landbrug på. Han er gået målrettet efter at få sparet penge sammen, for at kunne
realisere sin drøm.
Drømmen: Få sin egen gård, gerne i nærheden af vandet. Ønsker at stifte familie.
Udfordringer: Finansieringen. Han er ung og har kun en begrænset opsparing. Han vil have
behov for at danne nyt socialt netværk hvis han flytter til en ø, men der er ikke så mange i
hans aldersgruppe på småøerne. Usikkert om han vil være villig til at flytte landsdel, hvis
den rette ejendom kommer. Højst sandsynlig vil han være svær at rykke over Storebælt.
Overbevisning: Det der kan overbevise ham, er primært at han kan finde en egnet
ejendom – og at der er et kreditinstitut der vil være med til at finansiere det. Han ser en
fremtid sammen med Line, så hun skal også overbevises om ølivet. Gode rammer for et
socialt liv med jævnaldrende vil også vægte meget højt.
Måske kan nogle af øens økologiske landmænd være gode sparringspartnere, og medvirke
til at overbevise ham om at økologisk landbrug på øen er en økonomisk rentabel forretning.
Med Martins baggrund som agrarøkonom og landmand, er han dog godt rustet.

MÅLGRUPPE 1b: Landbrugsfaglige m/k’er der ønsker at drive virksomhed i
fællesskab
Navn: Jacob (27 år, single) og Mathias (28 år, kæreste med Mathilde, 27 år) gik på Kalø
Økologisk Landbrugsskole sammen, hvor de tog det grønne bevis for 6 år siden. Siden har
de været bedste venner. Mathias har i mellemtiden også taget uddannelsen som
produktionsleder og agrarøkonom.
Arbejde: Jacob arbejder som driftsleder på en gård med frilandsgrise og
grøntsagsproduktion. Mathias har tidligere arbejdet som produktionsleder på en større
kvæggård, men i det sidste 1 ½ år har han arbejdet som landbrugsrådgiver (økonomi).
Bopæl: Jacob bor til leje i en driftslederbolig lige uden for Skive. Mathias bor alene i en
lejelejlighed i udkanten af Aalborg. Hans kæreste Mathilde bor i en lejlighed i nærheden.
Interesser: Jacob bruger en del af sin fritid i den lokale fodboldklub, hvor han træner et
drengehold. Mathias løber 3 gange om ugen for at holde sig i form.
Motivation: Jacob savner mere indflydelse i sit arbejde, og kunne træffe det han mener er
de rigtige beslutninger omkring drift og udvikling af landbruget. Han er meget social og
føler sig ofte isoleret i sit job, hvor der kun er ham og ejeren på gården.
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Mathias er træt af skrivebordsarbejdet. Han savner at kombinere det med det praktiske
landmandsarbejde. Han elsker udfordringen med at optimere på en bedrift. Er god til at
tænke strategisk og se nye muligheder. Han savner et arbejdsfællesskab.
Drømmen: Jacob og Mathias har igennem flere år drømt om at drive et landbrug i
fællesskab, og hvordan arbejdsfordelingen kunne være. Jacob skulle være ansvarlig for
driften og Mathias for økonomi og markedsføring. Mathilde er ikke afvisende for at flytte
med, men vil ikke være økonomisk involveret i virksomheden.
Udfordringer: Finansieringen, da jordpriserne er alt for høje og kreditforeningerne ikke er
villige til at låne penge ud. Der er brug for to lejligheder/boliger på ejendommen, eller den
ene af dem skal finde bolig et andet sted på øen. Kan blive vanskeligt at overbevise dem
om at deres virksomhedsfællesskab skal ligge på en ø, da det højst sandsynlig vil være langt
fra deres hjemegn og de har sikkert en række antagelser/fordomme omkring
besværlighederne ved at drive landbrug/fødevareproduktion på en ø kontra på fastlandet.
Overbevisning: Den rette ejendom med rammerne for en økonomisk bæredygtig
forretningsplan. Muligheder for at producere high-end produkter med høj brandingværdi.
Gode rammer for et velfungerende socialt liv vil også vægte meget højt. To boliger skal
være til rådighed eller beboelsen skal kunne indrettes til det uden en meget stor
investering.

MÅLGRUPPE 2a: Ikke-landbrugsfagligt par, ”Empty nestors” +50 - med hang til
friluftsliv
Navn: Marianne, 49 år, gift med Peter, 52 år. De har Jesper og Tine på 19 år og 22 år. Jesper
er flyttet til København for at studere, og Tine skal starte på uddannelse i Odense om 6
måneder.
Arbejde: Marianne arbejder i Teknik og Miljø forvaltningen i Fredericia Kommune, hvor hun
sidder i landbrugsteamet og arbejder med spildevandsrensning. Hun har arbejdet samme
sted i 12 år, og trænger til forandring. Peter arbejder med salg og marketing for et firma i
Kolding, men har længe været træt af de mange rejsedage og en stresset arbejdsuge på ca.
50 timer/uge.
Bopæl: Marianne og Peter bor i et parcelhus med en stor have i Vamdrup.
Interesser: Fælles vandreture, naturoplevelser, diverse byggeprojekter i hjemmet og i
haven, hvor de dyrker de fleste af deres grøntsager. Marianne elsker at prøve nye opskrifter
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og eksperimentere med nye smage i saft, marmelader, syltning etc. Peter stresser af med
havearbejde og ”gør-det-selv-projekter”, og når han er ude at fiske. Han har ofte været på
Fyn og nogle af de sydfynske øer for at fiske efter havørreder.
Motivation: Begge har brug for forandring. Der er gået ”hamsterhjul” i hverdagen. Parret
ønsker mere tid til hinanden, men også til dem selv hver især. De vil gerne have et fælles
”projekt”, som de kan arbejde sammen om, da de har brug for at der sker noget i deres
fritid. Arbejdslivet fylder for meget lige nu, og de ønsker en mere enkel hverdag, hvor der
også er tid til at komme ud i naturen. Nu hvor begge børnene snart er flyttet hjemmefra, og
friværdien i huset er høj, er snakken om et markant skift i deres liv kommet tættere på.
De har kig på Aarø, men også nogle af de sydfynske øer er i søgelyset, især efter at de var
på ø-hop i sommers.
Drømmen: Drømmen er at flytte ud på en af småøerne, hvor Peter kan gå ned i tid, og
arbejde som selvstændig konsulent på halv tid, og så supplere med en indtægt fra noget
helt andet. De har bl.a. snakket om salg af egne high-end fødevareprodukter til udvalgte
gourmetrestauranter o.lign. Den drøm er Marianne helt med på, og hun overvejer også om
de skal lave en B&B eller café, som kun har åbent i sommerhalvåret. Hvis det kan
kombineres med en halvtidsstilling i en Teknik og Miljø afdeling, så ville det være ideelt for
Marianne. Hun tør ikke at starte op med at arbejde 100% på fødevareproduktionen
derhjemme, men har brug for et økonomisk sikkerhedsnet i form af en halvtidsstilling.
Udfordringer: De ved ikke helt hvad det er for et sted de leder efter, og hvad de i givet fald
skal producere. De har ikke kendskab til landbrug eller lovgivningen omkring
fødevareproduktion, men har en opfattelse af, at det er meget restriktivt og kompliceret.
De stiller krav til gode færgeforbindelser, så de kan pendle i det omfang de nu får brug for,
og en god netforbindelse, så de kan drive erhverv.
Ikke mange kommuner tilbyder halvtidsstillinger.
Overbevisning: At logistikken kan fungere og at de finder stedet, hvor der er mulighed for
at realisere drømmen med både bolig, fødevareproduktion og en B&B/café i naturskønne
omgivelser. Lokalsamfundet skal være åbent og inkluderende, og der skal være andre
udbydere inden for oplevelsesøkonomien, som kan tiltrække turister/besøgende.
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MÅLGRUPPE 2b: Ikke-landbrugsfaglige børnefamilier/unge par der ønsker et boog arbejdsfællesskab. Fokus på friluftsliv, økologi, nærvær og tid til familien
Navn: Tine, 34 år, gift med Jesper, 35 år. Sammen har de børnene Amanda på 5 år og Carl
på 2 1/2 år.
Vennepar: Anna og Søren (begge 34 år), gift og har sønnen Malte på 1 år.
Arbejde: Tine er uddannet lærer og har arbejdet på forskellige folkeskoler i København,
siden hun blev uddannet for 10 år siden. Jesper er uddannet hortonom og forsker og
underviser på Københavns Universitet.
Anna er uddannet journalist og arbejder som freelancer. Søren er uddannet socialrådgiver
og arbejder som SSP-medarbejder i Københavns Kommune.
Bopæl: Begge par bor i København i henholdsvis en 3-værelses og en 2-værelses
ejerlejlighed, som de har haft i knap 10 år. Tine er opvokset i Holbæk og Jesper er
oprindelig fra Slagelse. Anna er fra Svendborg og Søren er født og opvokset i Horsens.
Interesser: Inden Tine og Jesper fik børn brugte de meget af deres fritid på at ro kajak, og
Jesper var en ivrig lystfisker. Tine har dyrket meget yoga, men det er ikke blevet til så meget
de sidste par år. Ferierne blev ofte brugt på hytteture til Sverige, men sidste sommer valgte
de at leje et sommerhus på Omø sammen med Anna og Søren. Det var en stor succes –
ikke mindst for børnene. I år overvejer de en fælles tur til Anholt eller Sejerø.
Anna og Søren har tidligere brugt meget af deres fritid på kulturtilbud i København, men de
seneste par år er det mest hjemlig hygge, venner, bøger og god mad der har fyldt fritiden.
De løber begge 1-2 gange om ugen.
Motivation: Begge par ønsker at komme væk fra København og ud hvor der er mere frisk
luft og direkte adgang til naturen, både for børnene og for dem selv. Jesper er træt af at en
alt for stor del af hans arbejde foregår ved skrivebordet og i undervisningslokaler. Han
savner at få ”jord under neglene”. Tine har været tæt på en sygemelding med stress pga.
arbejdsforholdene på jobbet. Hun trænger til at lave noget helt andet end undervisning i
folkeskolen, men ved ikke helt hvad det skal være. Tilsvarende situation er Søren i, men vil
egentlig gerne stadig arbejde med unge mennesker.
Drømmen: De to par drømmer om at lave og drive et bofællesskab/fritidslandbrug
sammen, på en af småøerne. De har kig på bl.a. Orø, Sejerø og Omø, men også de
sydfynske småøer trækker – især i Anna. Drømmen om ølivet startede hos Tine og Jesper,
men alle fire er nu meget opsat på idéen med at bo sammen. Det skal være et sted med ca.
20 – 30 ha hvor de kan eksperimentere med økologisk frugt- eller planteavl af forskellig
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slags. I starten tænker de at forpagte noget af jorden ud og drive det på fritidsbasis. De
forestiller sig at de alle har en eller anden form for lønindtægt, men at de ikke alle skal
arbejde fuldtid. Jesper ønsker at gå ned på 25 timer/ugen og kun 1 ugentlig
undervisningsdag i København. På sigt ønsker flere af dem at kunne forsørge sig ved at
arbejde hjemmefra /arbejde på øen.
Tine har igennem flere år drømt om at lave sit eget yoga- og mindfullnessfirma, men
rammerne og tiden har ikke været til det. Tine er meget opsat på at flytte til en ø. Det
vigtigste for hende er at skabe nogle roligere rammer for familielivet, hvor de er mere
sammen i hverdagen. Hun kan sagtens se sig selv i en eller anden 20-timers stilling på øen,
eller på fastlandet, og så supplere med at afholde kurser i yoga/meditation.
De to par har snakket med andre i deres vennekreds, og de fleste synes det lyder vildt godt,
men har ikke modet/lysten til at gøre det samme. De vil dog alle gerne komme på besøg og
hjælpe til med høsten. Det har fået de to par til at overveje hvordan de måske kan
involvere en større kreds af byboere i såvel finansiering (crowdfunding) som driften. Det
kunne også være en del af en markedsføringsindsats for stedets produkter og Tines
kursussted.
Udfordringer: De har begrænsede midler at købe for, men hvert par forventer at tjene ca.
300.000 kr. på salget af deres lejlighed i København.
Der skal være mulighed for børnepasning og en skole på øen, eller i pendlerafstand.
Overbevisning: Der er skal være skole og dagtilbud til børnene, i hvert fald til og med 4.
klasse. Logistikken skal være i orden, så Jesper, Søren og evt. Tine kan pendle og dermed
ikke være afhængig af at finde arbejde på øen. Der skal være en ordentlig netforbindelse,
så de kan drive egen virksomhed og arbejde hjemmefra indimellem.
Økonomien skal kunne bære at ikke alle arbejder fuldtid. Huset skal være i rimelig god
stand, hvor der forholdsvis let kan etableres to boliger, så det ikke kræver en stor og dyr
renovering inden de kan flytte ind. Det vil være en fordel hvis der en bygning som Tine kan
forestille sig som ramme for hendes yoga-/mindfulnessfirma. Ligeledes vigtigt med gode
rammer for deres fødevareproduktion (jordbundsforhold, klima, opbevaring og
forarbejdning).
Det vil være en styrke hvis der på øen er nogen de matcher med (alder, interesser, børn).

Maj 2019
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Bilag 6 til afsluttende rapport
NYE NABOER – MERE Ø-LIV. Et bosætningsprojekt på småøerne.

Notat om produkt og proces for indsatsområde 3: Matchmaking
Marts 2019
Målet for matchmaking-indsatsen
Målet for matchmaking-indsatsen er at skabe forbindelse mellem potentielle købere og
virksomhedsejere af landbrug og fødevarevirksomheder på småøer, der inden for en periode på 0-3 år
ønsker at lave virksomhedsoverdragelse (salg, ejerskifte, generationsskifte).
Ligeledes er det et mål at indsatsen kan give et udvidet og veldokumenteret erfaringsgrundlag for
fortsat erhvervsudvikling, herunder matchmaking, på småøerne.
Endelig er det et mål at projektet kan give et bud på erfaringer vedr. matchmaking og de
fremadrettede muligheder. Gode råd/redegørelse for hvad der er ’testet’ af i projektet - hvad virkede,
hvad virkede ikke – ligger i en opfølgning på indsatsen i slutningen af projektet.

Hvilken type hjælp/bistand skal bosætningskonsulenten varetage?
Bosætningskonsulenten kan:
•

Afsøge mulige samarbejdspartnere, herunder, uddannelsesinstitutioner,
brancheorganisationer, m.fl.

•

Identificere de relevante virksomheder og afholde indledende samtaler med ejerne

•

Gøre projektet og virksomhederne synlige overfor potentielle købere:
o Udarbejde oversigt (casebeskrivelse) over virksomheder der ønsker at sælge/ejer/generationsskifte
o Presse-/ medieomtale
o Formidling på diverse platforme (fagblade, SoMe m.m.)
o Oplysningsmøder med landbrugsskoler/uddannelsesinstitutioner,
brancheorganisationer, netværksgrupper m.fl.
o Deltage i udvalgte events/arrangementer/messer

•

Indledende dialog med potentielle interesserede købere, i forhold til hele husstandens behov
(360 graders tjek – skole, børnepasning, pendling, job til ægtefælle etc). Her kobles
bosætningsgruppen på en given ø på.

•

Facilitere møder mellem potentielle match af sælger og køber, på baggrund af henvendelser

•

Facilitere kontakt mellem køber og andre ejere af landbrug/fødevarevirksomheder på øen, hvis
køber efterspørger det (fx ønsker at rådføre sig om fordele/ulemper ved at drive erhverv på
øen)

•

Være bindeled mellem køber og øens bosætningsgruppe, med henblik på
tilflytterservice/fremvisning af øen
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•

Deltagelse i x antal møder mellem sælger og potentiel køber

•

Opfølgning på x antal møder mellem sælger og potentiel køber

•

Projektet kan give de 7 øer værktøjer til hvordan de kan følge op på indsatsen – med
ideer/gode råd fx om at huske en virksomhedsliste /jobliste til en evt. åben ø-arrangement.

Bosætningskonsulenten kan IKKE hjælpe med:
•

Risikoafdækning

•

Juridisk rådgivning

•

Økonomisk rådgivning

•

Rådgivning om skattemæssige forhold

•

Kortlægge værdier og potentialer i virksomheden

•

Optælling/opgørelse af besætning og beholdning (landbrug)

•

Skaffe investorer/kapital

•

Rådgivning omkring strategi for virksomhed

•

Trimning af organisation og produktportefølje

•

Rådgivning i forhold til de følelsesmæssige og menneskelige aspekter

•

Konkurrence- eller kundeklausuler

•

Rådgivning omkring medarbejdernes rettigheder og ansættelsesvilkår ved
virksomhedsoverdragelse

•

Salgsopstilling, tilbudsmateriale, købsaftale samt andet papirarbejde i forbindelse med en
virksomhedsoverdragelse

•

Bistand i forhandlingerne mellem køber og sælger

•

Autorisation eller registrering af fødevarevirksomhed ved Fødevarestyrelsen

Hvilken rolle skal projektet/bosætningskonsulenten spille i forhold til ovenstående rådgivning
og konsulentbistand som sælger og køber kan få brug for?
Det er ikke en del af projektet at varetage disse opgaver, ej heller at anvise udbydere at disse ydelser.
Bosætningskonsulentens eneste rolle i forhold til ovenstående rådgivningsopgaver er at gøre
sælger/køber opmærksom på, at der er en række forhold som de bør overveje at søge
konsulentbistand til.
Hvis der i løbet af projektperioden viser sig mulighed for at bringe samarbejdspartnere med den
nødvendige viden og kompetencer i spil, kan bosætningskonsulenten bidrage til facilitering af møde
med virksomhedsejerne og disse samarbejdspartnere.
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NYE NABOER – MERE Ø-LIV. Et bosætningsprojekt på småøerne.

Hvilket slutresultat/-produkt skal foreligge, for at projektforløbet omkring matchmaking
betragtes som afsluttet?
Der udarbejdes en oversigt/katalog, med casebeskrivelser af de virksomheder som deltager i
matchmakingindsatsen. Kataloget anvendes i markedsføring af virksomhederne overfor potentielle
købere.
Projektets matchmakingindsats betragtes som afsluttet når bosætningskonsulenten har lavet
opfølgning på de indledende møder mellem sælger og køber.
På det tidspunkt projektet slutter, kan det ikke forventes at en eller flere virksomhedsoverdragelse har
fundet sted.
Hvad er succeskriterierne for indsatsen?
De overordnede kriterier er
•
•
•
•
•

At vi finder konkrete virksomheder, der er interesserede.
At vi formidler disse til potentielle købere.
At vi får formidlet og samlet op på kontakt og etableret møder mellem de to parter.
At de deltagende virksomhedsejere og potentielle købere har oplevet projektforløbet som
positivt og relevant i forhold til deres tanker om salg/køb af virksomhed.
At der indledes samarbejde om indsatsen med en eller flere brancheorganisationer,
interesseorganisationer m.fl.

Hvilket procesforløb er realistisk?
Det er realistisk, at der gennemføres et procesforløb svarende til de opgaver/ydelser som skitseret
under hvad bosætningskonsulenten kan levere. Dog er det meget uvist, i hvilket omfang der vil være
tid til at facilitere og deltage i møder med virksomhedsejerne og potentielle købere. Det afhænger af
antallet af udbud samt efterspørgslen.
Der vil i procesforløbet IKKE blive afholdt workshops/events hvor sælger og køber mødes – det
skyldes dels de begrænsede økonomiske ressourcer, men også bosætningskonsulents begrænsede
timer til rådighed.
Med de økonomiske rammer som indsatsen har, er det ikke muligt at gøre brug af eksterne
konsulenter i det omfang som et mere omfattende procesforløb kræver.

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og
LAG Småøerne

