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PROGRAM for FOLKEMØDE 2018 

Danske Småøer 

Sammenslutningen af Danske Småøer, LAG Småøerne,  

Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenetværk 

byder velkommen! 
 

Danske Småøers telt, Danchells Anlæg, stand nr. A18. 

EVENTS    Listet kronologisk 
Med forbehold for ændringer! 

Torsdag 

 Skab værdi med færgerne 
DEBAT  

Hvordan kan vi skabe værdi med færgerne i forhold til de danske småøer? 

Færgerne udgør det første møde med øerne – og er samtidig øernes livline. Debatten her skal 
handle om at skabe værdi med færgerne.  
Fra politisk side har man givet midler til at nedsætte taksterne på færgerne udenfor højsæsonen. 
Med det, er vi på vej mod et landevejsprincip for færgetaksterne. Med de lavere takster forventes 
også flere turister og igen mere omsætning.  
Men nedsatte takster gør det ikke alene. Skal der ske udvikling på øerne så skal både kommuner, 
færgeselskaber og ikke mindst øboere på banen. Det ideelle scenarie er en positiv udvikling, der 
smitter af hele vejen rundt: flere gæster, flere tilbud til turisterne, øget service og kvalitet, øget 
omsætning på øerne, der over en periode vil betyde øget erhvervsudvikling og i sidste enden øget 
bosætning på øerne.   

Formand for Færgesekretariatet, Michel van der Linden, åbner debatten med en kort indledning 
om arbejdet med at ”Skabe værdi med færgen”. Færgesekretariatet har udarbejdet et katalog 
med et par snese gode forslag.  
I første omgang har vi valgt at starte med en håndfuld; bl.a. venlighedskurser for færgepersonaler, 
mere overskuelig færgebooking, pakkerejser, events og krydstogter og måske også en egentlig 
”Færgernes dag”. 
Disse forslag skulle gerne supplere det arbejde der løbende udføres for at optimere og forbedre 
den danske færgesejlads både økonomisk og miljømæssigt. 

Derefter vil borgmestrene give deres bidrag til hvorledes vi kan gøre der mere attraktivt at besøge 
og bebo de dejlige danske øer – også mere generelt end blot i forhold til færgens indsats. 

Formand for Ø-sammenslutningen, Dorthe Winther, vil pege på de muligheder og behov, hun ser 
for at udvikle øerne. Hvor trykker skoen lige nu - og på længere sigt? 

Michel van der Linden vil prøve at trække nogle første linjer op for, hvordan vi kommer videre. 
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Ordstyreren vil sørge for at debatten ruller og at tilhørerne kan komme med deres bud på, 
hvorledes vi kan skabe merværdi og udvikle vort danske ørige. 

Tid & sted: Torsdag den 14. juni kl. 14.30-15.30  Danchells Anlæg A 18, i Danske Småøers telt 

Arrangører: Færgesekretariatet & Sammenslutningen af Danske Småøer 

Ordstyrer: Jan Bendix 

Debattører:       
Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatet 
Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer 

Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland kommune 
Borgmester Marcel Meijer, Samsø kommune 
Borgmester Uffe Jensen, Odder kommune  

Smagsprøver på udvalgte ø-produkter serveres umiddelbart før debatten. 

Sømandssange ad libitum 
- kom og syng med! 

Tid & sted: Torsdag den 14. juni kl. 15.50 - 16.15 Danchells Anlæg A 18, i Danske Småøers telt 

Deltagere: 
Færgesekretariatets Musikkorps. Musik: Lise Mortensen, Carsten Sørensen, Elisabeth Nielsen m. fl. 
 

Fredag 

Morgensang med skumsprøjt  
Start dagen med Sømands-morgensang!  
- og lær ø-færgesangen.  
Kom og syng med på en vise fra den salte sø - og på en om en ø! 

Tid & sted: Fredag den 15. juni kl. 9.30 -10.00           Danchells Anlæg A 18, i Danske Småøers telt 

Deltagere: 
Færgesekretariatets Musikkorps. Musik: Lise Mortensen, Carsten Sørensen, Elisabeth Nielsen m. fl. 

Folketinget tager pulsen på småøernes erhvervsliv 

DEBAT  

Hvordan har de erhvervsdrivende det på småøerne?  

Hvilke kvaliteter har øerne, som erhvervslivet kan drage fordel af? 

Er der særlige udfordringer for erhvervsdrivende på småøerne – og hvordan kan de mindskes? 

Hvor hjælper – eller bremser – forskellige regler og tilskudsmuligheder udviklingen? 

Formand for Ø-sammenslutningen, Dorthe Winther åbner debatten med kort at ridse landskabet 
op: hvor er der potentialer for erhvervsudviklingen - og hvilke overordnede udfordringer står 
øernes erhvervsliv med?  

Formand for Færgesekretariatet, Michel van der Linden, giver et bud på hvordan færgedriften kan 
understøtte udviklingen af erhvervslivet på småøerne.  
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Et panel af fødevareproducenter fra småøerne vil pege på fordelene ved at være ø-producent, 
præsentere deres produkter, og sætte fingeren på de ømme punkter set fra deres synsvinkel. 

Herefter giver vi politikerne fra Folketingets Udvalg for Småøer mulighed for at spørge panelet om 
forholdene for at drive erhverv på småøerne.  

Publikum får lejlighed til at bidrage med spørgsmål og indlæg i debatten.  

Dorthe Winther runder af og samler op på de bud på udvikling debatten har peget på.  

Tid & sted: Fredag den 15. juni kl. 15.00 -15.50           Danchells Anlæg A 18, i Danske Småøers telt 

Arrangører: Folketingets Udvalg for Småøer & Sammenslutningen af Danske Småøer 

Ordstyrer: Dorthe Winther, Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer 

Deltagere: 

Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatet 

Medlemmer af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer:  
Formand Peter Juel Jensen 
Næstformand Lennart Damsbo Andersen 
Mette Hjermind Dencker  

Panel:  

Jakob Lei, Årø Vingaard 
Daniela Arli Sørensen, SmagOrø 
Jan Bendix, Venø Lam & Kartofler 

Smagsprøver på udvalgte ø-produkter, bl.a. fra paneldeltagerne, serveres umiddelbart før 
debatten. 

Lørdag 

Morgensang med skumsprøjt  
Start dagen med Sømands-morgensang!  
- og lær ø-færgesangen.  
Kom og syng med på en vise fra den salte sø - og på en om en ø! 

Tid & sted: Lørdag den 16. juni kl. 9.30 -10.00 Danchells Anlæg A 18, i Danske Småøers telt 

Deltagere: 
Færgesekretariatets Musikkorps. Musik: Lise Mortensen, Carsten Sørensen, Elisabeth Nielsen m. fl. 

Øliv – også for unge, børn og iværksættere. Ja! Men hvordan? 
DEBAT  
Flere unge ser mulighederne i ølivet. Hvad er deres motiv og ideer? Og vil flere følge efter? 

28 nye beboere på Fejø i 2017. Også fremgang på Fur, Hjarnø Orø og andre af de mindste øer. 
Flere af de nye øboere er unge mennesker, der tager deres iværksætterlyst med til øen – og måske 
både stifter familie og virksomhed. Andre entreprenante unge laver en funky ø-festival og en 
nørrebroinspireret ø-café – eller tager på deres helt egen Ødyssé rundt i øriget.  

Det generationsskifte er vigtigt for vores små øsamfund. Så hvad gør vi for, at ølivet er endnu mere 
attraktivt for unge tilflyttere? Hvordan er det, ølivet matcher de unges drømme og forventninger 
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til livet og lokalsamfundet? Hvad er det, de mindste øer i øriget pludselig kan? Og hvordan tager vi 
imod de nye unge?  

Mød øboerne, iværksætteren, de ø-rejsende, politikeren og eksperten.  

Hør mere om flyttemønstre, forgubning, affolkning, matchmaking, modurbanisering, udflytning, ø-
entreprenørskab og de nyeste øtrends.   

Kom og være med i debatten. Vi vil gerne høre din mening! Måske er du den næste øbo?  

Tid & sted: Lørdag den 16. juni kl. 11.00 -12.00           Danchells Anlæg A 18, i Danske Småøers telt 

Arrangører: LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer 

Deltagere:  
Mødeleder: Søren Noes, formand, LAG Småøerne 
Panel: 

Peter Juel Jensen, Formand, Folketingets udvalg for øer  
Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Emil Birkemose, Friluftsvejleder, Munkegården, Avernakø 
Katharina Fredslund Jacobsen, iværksætter og studerende, Pasta Principato, Fejø  
Dion Singh-Børge, øbo, Hjarnø  
Tine Tolstrup, ø-rejsende, Ødysséen 
Sarah Steinitz, ø-rejsende, Ødysséen 

Smagsprøver på udvalgte ø-produkter serveres umiddelbart før debatten. 
 

Sømandssange ad libitum 
- kom og syng med! 

Tid & sted: Lørdag den 16. juni kl. 15.00 -15.30           Danchells Anlæg A 18, i Danske Småøers telt 

Deltagere: 
Færgesekretariatets Musikkorps. Musik: Lise Mortensen, Carsten Sørensen, Elisabeth Nielsen m. fl. 

 

* * * 
 

Med forbehold for ændringer! 

Vel mødt! 

I Danske Småøers telt, Danchells Anlæg, stand nr. A18 

Sammenslutningen af Danske Småøer, LAG Småøerne, Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenetværk 

 

 


