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Kære Ø-boere & Ø-venner  - godt nytår! 
 
Her følger nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne  
  

 Ansøgningsfrist til Ø-støtten.  
Fristen for at søge første runde af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Ø-støtte i 2013 er 
allerede den 15. marts 2013. Find ansøgningsskema og vejledning til Ø-støtten her: 
http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-
stoette   
En liste over de projekter, der har fået støtte i anden runde af 2012, er vedhæftet dette 
nyhedsbrev. 

 

 Aktionsgruppen vil bruge årsmøde til at diskutere ny strategi 
Hvad skal vi satse på? Hvilke projekter skal vi prioritere? Hvilke effekter og virkninger vil vi opnå? 
Sådan lyder nogle af spørgsmålene, når Småøernes Aktionsgruppe lægger op til debat på 
foreningens årsmøde den 6.-7. april.  
I 2014 begynder en ny periode med LAG-midler. Hvis småøerne skal være med i den periode, skal vi 
udforme en ny strategi, som udpeger hvilken udvikling og hvilke typer projekter, vi ønsker på 
småøerne. 
Årsmødet, som også indeholder foreningens generalforsamling, finder sted på Højskolen Østersøen 
i Aabenraa. Læs mere her: www.aktionsgruppe.dk/arsmode2013  

 

 Ansøgningsfrister i Aktionsgruppen 
Småøernes Aktionsgruppes periode udløber med udgangen af 2013. Det betyder, at vores to 
ansøgningsfrister i 2013 er sidste chance for at søge hos os.  
Fristerne er 1. februar 2013 og 8. maj 2013. De penge, vi har til rådighed, i 2013 vil blive fordelt ”fra 
en ende af”.  
Det betyder, at bestyrelsen på et møde i februar fordeler penge til gode projekter efter samme 
kriterier som hidtil - og at der derfor ikke er garanti for, at der er midler tilbage til maj-runden.  
Læs mere www.aktionsgruppe.dk/tilskud 

 

 Fur i DR2 
”Forelsket i Udkanten” hedder DR2s nye program, hvor Fur bl.a. bliver portrætteret. Første del blev 
sendt den 22. januar, men kan sammen med del 2 ses på DR2s hjemmeside frem til den 21. 
februar: http://www.dr.dk/tv/se/danskernes-akademi-tv/danskernes-akademi-ekstern-produktion-
3#!/  

 

 ”Spor i Landskabet” – mulighed for etablering af stier 
Spor i Landskabet er stier, der giver befolkningen mulighed for at opleve sider af den danske natur, 
som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Det sker ved frivillig etablering af vandrestier på 
privat jord. Sporene bliver til på baggrund af en frivillig aftale med de lodsejere, der lægger jord til. 
Den fysiske etablering er ligeledes baseret på frivillige kræfter. Spor i Landskabets sekretariat vil 
rådgive omkring stiplanlægning, være behjælpelige med at udarbejde jeres informationsmateriale, 
markedsføring m.m. Vedhæftet her er en guide til etablering af et spor samt en informationsside. 
Ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden www.spor.dk, eller 
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rekvireres ved at kontakte projektleder Anders Ullerup Torpegaard, Telefon: 3339 4258, e-
mail: ato@lf.dk 
 

 På vej mod en ø-turisme-ambassadør? 
Som man har kunne læse i Ø-posten, arbejder Sammenslutningen af Danske Småøer på at skaffe 
støtte til et 3-årigt projekt, der skal sætte fokus på turismen på småøerne. Projektet skal bæres af 
en turisme-ambassadør, der vil få funktion af en slags turistchef for småøerne med fokus på det 
professionelle salg hos de lokale aktører.   
Vi har nu fået tilsagn fra Ø-støtten i landdistriktspuljen til ca. en fjerdedel af omkostningerne til 
projektets første del. Det er vi rigtig glade for og venter spændt på svar fra vores øvrige 
ansøgninger til projektet. 
 

 Rapport om udviklingsprojekter i landdistrikterne 
Rapporten gennemgår ti projekter, her i blandt ”Fur Branding”. Rapporten peger på, at udviklingen 
ikke giver sig selv. Der er en række forudsætninger, som skal være til stede. Typisk vælger 
lokalområderne at markere sig gennem projekter, som bruger det særegne ved stedet som strategi 
og ressource. Find rapporten og læs mere her: http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/naar-
udviklingsprojekter-bliver-til-arbejdspladser  
 

 Vil du lege med i cykelprojektet?  
Vi er nu for alvor gået i gang med at synliggøre småøerne online på hjemmesiden www.cyclistic.dk. 
Det er Dansk Cyklist Forbunds online ruteplanner. Frem til slutningen af februar 2013, vil der 
løbende blive lagt mere information om småøerne ind. Vi meget gerne have jeres hjælp og mening! 
I må meget gerne vurdere, om det vi har tilføjet giver mening. Bed også gerne andre i din 
omgangskreds om at kigge med. Jo flere kommentarer vi får nu jo bedre. Klik ind på 
www.cyclistic.dk. 
Skriv dine kommentarer til Marie: mc@danske-smaaoer.dkk  – og send også gerne cykelfotos fra 
småøerne! 
 

 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 
 

 
 

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 
 
 
Ønsker du ikke fremover at modtage nyhedsbrevet, meld da tilbage til ls@danske-smaaoer.dk 
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