
Projekter på de små øer - landdistriktspuljens 1. ansøgningsrunde 2020

Projekttitel Ansøger Ø Tilskud Lån Beskrivelse

Egholm Bryghus Egholm Bryghus ApS Egholm                   500.000,00 Med dette projekt vil ansøgerne etablere et lokalt økologisk bryghus på Egholm i en nedlagt silo på den 

økologiske gård Nørkærlund. Baggrunden for projektet er et ønske om at opstarte og fremme økologisk 

produktion på Egholm. Egholm har over en årrække gennemgået en proces fra primært at bestå af 

konventionelle landbrug til i dag at være Danmarks største økologiske ø. Pengene fra 

Landdistriktspuljen skal anvendes til brygudstyr og installering af dette. Bryggeriet skal producere 

flaskeøl og fadøl. 

Avernakø æble og cider produktion Thomas Jonassen Avernakø                         24.888,00 Ansøger vil etablere produktions- og lagerlokaler, der kan blive fødevaregodkendt. Med ansøgningen 

søges der om midler til materialer, så den eksisterende lade kan omdannes til et produktionslokale til 

bearbejdning af æblerne, samt et lokale til gæring og opbevaring af det færdige produkt. Ansøger vil 

selv udføre arbejdet, og derfor søges der kun til materialer.

Bæredygtig udvikling mod et helårsmødested Lægeurtehaven Endelave Endelave                         19.900,00 Lægeurtehavens fælles forsamlingshus/cafe kan i dag ikke indgå i udviklingen af Endelave som en 

levende ø året rundt. Faciliteterne kan ikke anvendes i de kolde perioder, og derfor skal 

der installeres en luft-luftvarmepumpe, som gør det økonomisk muligt og miljømæssigt rimeligt at 

anvende lægeurtehaven som møde- og oplevelsessted hele året.

Hjarnøs Grønne Entreprenør Hjarnøs Grønne Entreprenør Hjarnø                   140.000,00 Virksomheden Hjarnøs Grønne Entreprenør vil hjælpe privatpersoner og virksomheder med diverse 

anlægsgartner- og drift-/vedligeholdelsesopgaver på grønne arealer. Virksomheden vil også tage sig af 

transport af materialer og mindre nedrivningsarbejde. Projektmidlerne skal bruges til investering i 

maskiner, redskaber og omkostninger i forbindelse med opstart, som fx reklame, hjemmeside og 

rådgivning. Virksomheden vil gerne have en profil som miljøbevidst, og derfor tilstræbes brug af 

miljøvenlige maskiner, herunder indkøbes for en stor del af midlerne en eldrevet maskine til anlægs- og 

vedligeholdelsesopgaver. 

Flere cykler, færre biler på Venø Venøboen Venø                       154.000,00 Venø er ligesom mange andre småøer godt besøgt af turister, som for det meste fragter sig rundt på 

øen i bil. Foreningen Venøboen vil i samarbejde med foreningen bag Venø festival udleje cykler til 

turister, så bilen bliver stående på fastlandet. Foreningen vil indkøbe fem ladcykler drevet af el, som 

kan bruges af børnefamilier og/eller familier med gangbesværede samt fem almindelige elcykler med 

lav indstigning. Der opsættes solceller på Havnehuset, så cyklerne kan blive opladt af solenergi.

Udvikling af sund og bæredygtig biavl på Anholt Malene Pedersen Anholt                         30.000,00 Anholt har som det eneste sted i Danmark ikke tidligere oplevet varroamiden hos sine bier, men 

miderne kom til øen sidste sommer. Det har resulteret i, at øens honningbiavlere har mistet alle deres 

bier i løbet af sidste vinter. Biavlerne vil i samarbejde med forskere inden for honningbier fra Århus 

Universitet genetablere biavl på Anholt med bier fra udlandet, som skulle være uden den frygtede 

mide. Projektet er et forprojekt, som skal undersøge vilkår og muligheder for at drive bæredygtig biavl 

med varroafrie, brune bier på Anholt, samtidig med at øen bliver renset for eventuelle fritlevende 

smittede bisværme.

Geoliv - Liv og læring på Orø Geoliv Orø                         25.000,00 Geoliv, der udbyder kurser i bæredygtighed og permakultur, vil renovere en stald, som skal fungere 

som kursusbygning. Den tidligere grisestald skal indrettes til kurserne, da Geoliv hidtil har brugt ejerens 

stue, men nu oplever pladsproblemer. Kursuslokalet vil være 60 m2, når projektet er gennemført.

Omø's udendørs Forsamlingshus  Foreningen Omø Kapsejlads Omø                       120.000,00 
Med projektet vil man etablere en fleksibel fortolkning af forsamlingshuset. Projektet vil lave en 

løsning, som bliver stillet frit til rådighed for Omøs og naboøen Agersøs foreninger. Løsningen vil være 

6 telte, som kan sættes sammen på kryds og tværs,  så de kan rumme aktiviteter for 10 til 300 

deltagere. Derudover vil man i projektet indkøbe materiel, som gratis kan udlånes til foreningerne på 

begge øer. Materiellet vil være det, som er nødvendigt for at kunne holde diverse arrangementer 

såsom mobilscene, PA-anlæg, scenelys og møbler. Landdistriktspuljens midler bruges til materiel.



Fremtidssikring af Avernakø Forsamlingshus Avernakø Forsamlingshus Avernakø                       122.625,00 
Med dette projekt vil man renovere køkkenet i Avernakøs forsamlingshus. Gulvet i forsamlingshuset er 

råddent og er beliggende oven på en gammel utidssvarende og uhensigtsmæssig kælder, der ikke har 

været i brug i mange år. Kælderen vil som en del af projektet blive opfyldt, og kloakken samt 

vandinstallationen udskiftes. Det gamle gaskomfur bliver udskiftet med et induktionskomfur. 

Projektets formål er at reducere energiomkostningerne til forsamlingshuset.

Orøs haveaffald: Lokal værdiskabelse og recirkulering (Fase I) Genskabet Orø                         75.000,00 
Foreningen Genskabt har nedsat en arbejdsgruppe med mål om at nedbringe mængden af haveaffald, 

der fragtes bort fra Orø, til et absolut minimum. Det støttede projekt er en første fase. Projektets 

aktiviteter er fx etablering af en grejbank bestående af kædesav, pælebor, grensakse, kompostkværn 

og flishugger. Materiel fra grejbanken udlånes til øens beboere for et mindre beløb, hvis det 

bearbejdede haveaffald kommer fællesskabet til gode fx som træflis til fællesområder. Der vil blive 

afholdt foredrag, kurser og workshops, hvor emnet fx er den CO2-venlige have, permakultur og biokul. 

Der skal også undersøges, om det er muligt at få grundejerforeningerne til at samle deres haveaffald ét 

sted på en hensigtsmæssig måde og, om det er muligt at få en større gruppe mennesker til at sortere 

og fragte deres haveaffald til særlige drop off points.

Fur Langskibsbro Fur Havneforening Fur                       300.000,00 
Med projektet vil man gerne skabe basis for en mere bæredygtig turisme på Fur, da flere større 

sejlskibe efter gennemførelse af projektet kan anløbe havnen og dermed bidrage til en klimavenlig og 

næsten CO2-neutral turisme. Projektet går ud på at anlægge den nye langskibsbro, som kan sikre, at 

endnu flere større sejlskibe kan anlægge Fur Havn. Landdistriktspuljens tilskud udgør en mindre del af 

et bekosteligt projekt, der allerede er skaffet mange midler til fra anden side.

Udskiftning til energi- og klimavenlig opvarmning af Tunø 

Købmandsgaard

Tunø Fonden Tunø                         94.280,00 Tunø Købmandsgaard er opvarmet af centralvarmeanlæg baseret på fyringsolie, som opbevares i en 

underjordisk tank. Med projektet vil oliefyret blive udskiftet til en luft-til-vand-varmpeumpe, som vil 

kunne tilkobles det nuværende varmesystem med radiatorer og gulvvarme. Derudover vil olietanken 

blive gravet op.

Nye cykler på Omø Omø Beboer- & 

Grundejerforening

omø                       112.500,00 Omø Beboer- & Grundejerforening vil med dette projekt starte cykeludlejning op igen, da det bliver 

efterspurgt af øens turister. Omø Beboer- & Grundejerforening anskaffede 20 cykler til udlejning i 

2010, men cyklerne er nu udtjent. Der indkøbes 25 damecykler med lav indstigning og 5 cykelstativer. 

Cyklerne kan lejes af turister, der kommer med færgen, og cyklerne placeres derfor på havnen, hvor de 

opsættes i nye cykelstativer.

Mandø Brugsforening - Bosætning og bæredygtighed Mandø Brugsforening Mandø                       200.000,00 
Mandøs Brugsforening driver i dag mange af tilbuddene på øen såsom købmand, campingplads og 

sommerhusudlejning, og de vil gerne stå for endnu flere tiltag, som kan styrke en positiv tilflytning til 

øen. Med dette projekt vil foreningen renovere brugsforeningens bygning. Renoveringen omfatter tag, 

facader, døre og vinduer og en mindre renovering af selve købmanden, som vil få udskiftet oliefyret 

med varmepumpe. Foreningen vil også indrette en lejlighed på 1. sal af ejendommen, som primært skal 

bruges til prøvebolig til personer, som overvejer at flytte til øen.

Grøn butik i Det Gule Magasin Femø Beboerforening Femø                       155.000,00 
Femø Beboerforening ejer et 105 m2 stort butikslokale med lager m.v. på Femø Havn. Foreningen har 

måttet opgive helårskøbmand, og de må sikre nødvendig vareforsyning med alternativ drifts- og 

leveringsform. Det konkrete projekt går ud på at få fjernet de bestående køle- og fryseanlæg samt ovn, 

og udskifte dem med nye apparater. De nye apparater kan bedre tåle nedlukning i vinterperioden og 

har generelt et lavere strømforbrug. I vinterperioden med langt mindre kundeunderlag kan køle-/fryse-

behov klares med småt og driftsøkonomisk inventar. Hensigten er at sikre, at en købmandsbutik på 

Femø kan fastholdes.

Frugt og Fællesskaber i vækst på Lyø Lyø Fødevarefællesskab Lyø                         50.347,00 Lyø Fødevarefællesskab vil anskaffe materiel til fremstilling, pasteurisering og tapning af most. 

Materiellet bliver foreningsejet og vil blive udlejet billigt til både erhvervsdrivende og private. Projektet 

vil bidrage til at udvikle på anvendelsen af frugt på øen.

i alt kr.:                   1.483.540,00                   640.000,00 


