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Kære Ø-boere & Ø-venner
Her følger et nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne
Livlig debat om småøernes eksistens
I fredags den 8. nov. bragte Kristeligt Dagblad en artikel med overskriften ”Nedlæg de mindste danske
øer”, fulgt op af radioavisen hvor forsker fra Aalborg Universitet Jørgen Møller redegjorde for, hvorfor
man bør lukke småøerne. Indlæggene er blevet livligt kommenteret på facebook (se gruppen ”Danske
Småøer”). Hør indslaget i Radioavisen den 8. nov. kl. 6.00 (5.30 min inde i udsendelsen) her:
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/radioavis-21598#!/, fulgt op af P1 morgen den 8. nov. kl. 6.40
(vælg ”luk de mindste øer” i højre side): http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-553#!/
”ModerArtiklen” fra Kristeligt dagblad findes her, men kan kun læses i sin helhed af abonnenter:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/532471:Danmark--Forskere--Nedlaeg-de-mindste-danskeoeer
Formand Dorthe Winther var med i et indslag på TV-fynfredag aften (ca. 55 sek. inde i udsendelsen):
http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2013/11/8?video_id=67084&autoplay=1
I morges i God Morgen Danmark på TV2 var tre øboere fra småøerne inviteret i studiet for at give deres
besyv med i sagen: http://go.tv2.dk/2013-11-11-bevar-de-danske-%C3%B8er-det-kongelige-teaterkoster-jo-ogs%C3%A5-penge
Saltvandsindsprøjtning til købmænd og lokalsamfund
Lokalsamfund har nu en mulighed for at ansøge om deltagelse i et lokalt udviklings- og
rådgivningsforløb sponsoreret af LAG Ringkøbing-Skjern/Landdistriktspuljen.
ALLE mindre lokalsamfund i hele Danmark kan ansøge. Der udvælges 10 landsbyer. Der er
ansøgningsfrist den 1. december 2013. Se invitation, vejledning og udvælgelseskriterier fra LAG
Ringkøbing-Skjern på linket her: http://www.rksk.dk/Nyheder---Om-kommunen8360.aspx?Action=1&newsid=12291&pid=71333
Støtte til forsøgsprojekter i Landdistrikterne
Landdistriktspuljens tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt
lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små ø-samfund, kan nu ansøges. Turisme,
oplevelsesøkonomi og sundhed i landdistrikterne er valgt som særligt prioriterede emner, når
støttemidlerne for 2014 skal fordeles. Ansøgningsfristen for støtte til forsøgsprojekter i 2014 er fredag
den 13. december 2013, kl. 12.00. Læs mere her: http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljerstoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsoegsprojekter
Bredbånd på småøerne – hvad kan lade sig gøre?
Vi har den 23. oktober holdt møde med Erhvervsstyrelsen og Ministeriet for By bolig og Landdistrikter
om situationen for småøerne mht. udrulning af bredbånd. Erhvervsstyrelsen har en rådgivende
funktion og vil gerne i dialog med småøerne. Her har de mulighed for at fortælle om mulige løsninger
samt rådgive om hvilke ”værktøjer” kommunerne har når de forhandler om dækning med udbyderne.
Man kan henvende sig til vores kontaktperson i Erhvervsstyrelsen vedr. bredbånd: Morten Kristensen,
chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen, motkri@erst.dk, tlf. 35291227

Færgesekretariat- Hvor skal det ligge?
Med udligningsreformen blev der afsat 2 mio. kr. til etablering af et færgesekretariat. KL har peget på
Danske Havne med kontor i København. Sammenslutningen af Danske Småøer har peget på Småøernes
Færgeselskaber med kontor i småø-kommunen Struer, som et oplagt sted at placere et
færgesekretariat. Vi har bedt ø-repræsentanterne videresende brev til deres lokale borgmester for at
afdække undersøge småø-kommunernes holdning til sagen.
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
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