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Sammenslutningen af Danske Småøer.  14. februar 
2014. 

Kære Ø-boere & Ø-venner   
  
Velkommen til et jubilæumsår!  
Sammenslutningen af Danske Småøer  har 40 års jubilæum i år. Den 24. marts 1974 blev 
Sammenslutningen af Danske Småøer stiftet på Strynø.  
  
Her følger nyheder med relevans for småøerne. 
  

 Ansøgningsfrist til Ø-støtten 
Første runde af Ø-støtten 2014 for er nu åben for ansøgninger. Fristen for ansøgning i Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter er mandag den 17. marts kl. 12.   
Ministeriet skriver om puljen,  at de giver ”særlig prioritet til projekter på de små øer, der formår at 
etablere eller bevare arbejdspladser på øerne. Medfører projekterne tilflytning til øen, vil de 
ligeledes blive prioriteret højt.” Find vejledning og ansøgningsskema her: 
http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-
stoette  
  
Høring om småøer i folketinget  
I forbindelse med Sammenslutningen af Danske Småøers jubilæum afholder vi i samarbejde med 
Folketingets Udvalg for Småøer en høring den 26. marts i folketinget. Vedhæftet er invitation til 
høringen. 
Bemærk! Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig. Der vil være begrænset antal pladser. 
Tilmeldingsoplysninger og program følger med et kommende nyhedsbrev.  
  
De store øers færger 
Til orientering holder de ”store øer” en høring den 25. februar om deres færgedrift. Udvalget for 
Landdistrikter og Øer holder tirsdag den 25. februar kl. 9.00-12.00 en høring om færgedriften til 
Læsø, Samsø og Ærø. Høringen er åben for alle og finder sted i Landstingssalen i Folketinget. 
Høringen kan også følges live på Folketingets TV-kanal og på www.ft.dk. Se mere her: 
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Udvalget_for_Landdistri
kter_og_oer/Nyheder/2014/02/ULOE_hoering_faergedrift.aspx 
  
Generalforsamling i Småøernes Fødevarenetværk 
Småøernes Fødevarenetværk (SFN) holder sin årlige generalforsamling på Aarø d. 29. marts kl. 
14.00. 
Et hovedtema på generalforsamlingen bliver, om der kan mobiliseres kræfter til en 
kommende bestyrelse og en beslutning om, hvorvidt SFN skal nedlægges. 
Interesserede kan rekvirere materiale og tilmelde sig generalforsamlingen hos SFN's kasserer 
(sah@aaro-vin.dk) eller formand (horsekaer@hotmail.com).  
Vel mødt! Bestyrelsen for Småøernes Fødevarenetværk 
  
Grafiker/illustrator søges til bogprojekt om danske øer 
Grafiker eller illustrator, gerne fra en småø,  søges til snarlig udførelse af grafisk illustration (måske 
flere) til en filosofisk bog om danske øer. Gerne med lyst til at tænke kreativt og arbejde med en 
utraditionel udtryksform. Ring eller skriv til filosof Jørgen Rasmussen, Omø.  Tlf. 22 86 37 46 ; E-
mail: jr3857@gmail.com  
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Pulje til forarbejdning af Fisk og fiskerivarer 
Fødevareministeriet har genåbnet for en ansøgningsrunde til ”Forarbejdning og afsætning af fisk, 
fiskerivarer og akvakulturprodukter”. Puljen er på 16 mio. kr. og består af 50 % EU-midler og 50 % 
nationale midler. Puljen kan ansøges frem til den 30. april. Se mere her: 
http://naturerhverv.dk/servicemenu/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/tilskud-til-
forarbejdning-og-afsaetning-af-fisk-fiskerivarer-og-akvakulturprodukter/ 
  
Vækstplan for turisme 
Regeringen har lanceret en vækstplanen for dansk turisme. Vækstplanen har fire indsatsområder, 
der i alt indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække 
flere turister til landet. Som ”initiativ nr. 17”, under Indsatsområdet Kyst- og naturturismen, står 
der, at man vil Styrke småskalaturisme på øer og i landområder.  Og småøerne er nævnt: ” Inden 
for rammen af den kommende nationale turismestrategi forbedres muligheden for at igangsætte 
lokale initiativer til fremme af turismeaktiviteter i landdistrikterne og på småøerne både i og uden 
for højsæsonen.”  
Læs mere her: http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/vaekstplan-skal-loefte-kystturismen 
Som en del af indsatsen har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdet en værktøjskasse 
for turismeaktørerne til hjælp ved udvikling af turisme- og oplevelsesprodukter.  Find den her:  
http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/faa-hjaelp-til-din-egen-turistattraktion 

Dyr om vinteren 
Reglerne for dyr, der går ude om vinteren har lige være debatteret i NaturErhvervstyrelsen med 
relevante organisationer og råd. Er du i tvivl om regler så læs mere her: 
http://naturerhverv.dk/servicemenu/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/undgaa-tvivl-om-
reglerne-for-dyr-der-gaar-ude-om-vinteren/  
  
Får din nabo også nyhedsbrevet?  

Kender du nogen, der gerne vil modtage vores nyhedsbrev, så bed dem tilmelde sig ved at sende en 
mail til undertegnede på ls@danske-smaaoer.dk 
  

Vinterferie i sekretariatet 
Vi holder vinterferie fra og med fredag den 14. februar. Vi er tilbage den 24. februar 2014.  

  
  
Venlig hilsen 
  

Lise Thillemann Sørensen 
Sekretariatsleder 
  
Sammenslutningen af Danske Småøer 
Strynø Brovej 12, Strynø 
5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 39 93 
www.danske-smaaoer.dk 
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