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Projekttitel Ansøger Ø Tilskud Lån Beskrivelse

Golfbiler på Endelave Brian sørensen Endelave 322.000 kr. Der gives støtte i form af lån til indkøb af fire golfbiler til udlejning til turister på Endelave. 

Baggrunden for projektet er et ønske om at ældre, gangbesværede og børnefamilier kan 

komme øen rundt uden motorstøj. Turisterne vil blive tilbudt tilkøb af picnickurve med 

lokale varer. Projektet sigter mod at komme det lokale erhvervsliv til gavn, når turisterne 

kan købe deres varer og kommer øen rundt. 

Etablering af produktionskøkken Ane Kathrine Thorgård Venø 23.786 kr. Der gives støtte til indkøb af hvidevarer til etablering af et produktionskøkken til produktion 

af lokale varer, der skal sælges i Venø Urtehaves butik. De nuværende køkkenfaciliteter er 

ikke tilstrækkelige til at imødekomme den efterspørgsel, der er på produkterne. Projektet 

har et mål om at øge antallet af besøgende til urtehaven og dermed til øen, ligesom de 

besøgende vil få en god oplevelse af øen og livet på øen.

Strynø Litterære Forenings arrangementer i 2022 Charlotte Christina Inuk Hoff 

Hansen for Strynø Litterære 

Forening

Strynø 100.000 kr. Der gives støtte til forfatterhonorar, overnatning og transport af forfattere, der skal besøge 

foreningen i 2022 i forbindelse med litterære arrangementer. Foreningen ønsker at gøre 

udendørs arrangementet til en årlig tilbagevendende begivenhed med fokus på besøgende 

udefra, mens oplæsningsarrangementerne primært er rettet mod øens beboere. 

Aktiviteterne skal tiltrække forfattere og litteraturinteresserede til øen og styrke øens image 

som "forfatternes ø". 

Projekt øget kølekapacitet og kasseterminal. Sten Gustav Bang for 

Andelsforeningen Femø 

Havnehøker fmba.

Femø 121.000 kr. Andelsforeningen Femø Havnehøker fmba. gives støtte til indkøb af en køletrailer og til at 

foretage installationer i Kragenæs Havn, på Femø færgen og ved Det gule magasin på øen til 

nødvendig og sikker opbevaring af varer, der kræver køl. Der skal etableres og indkøres et 

køleaggregat i en lagercontainer ved det gule magasin på havnen til nødvendig opbevaring 

af varer, der kræver køl. Derudover skal der etableres en kasseterminal med scanner i 

dagligvarebutikken. Formålet med projektet er at etablere en bedre og sikrere 

dagligvarebutik til glæde for fastboende, fritidshusejere, sejlere og øvrige turister. 

Nyt fryserum til opbevaring af fødevarer, Tunø 

Købmandsgaard

Kim Anker Hansen for Tunø-

fonden

Tunø 185.000 kr. Tunø-Fonden gives støtte til at opføre og indkøbe materiel til et nyt fryserum til opbevaring 

af fødevarer i Tunø Købmandsgård, der servicerer fastboende, turister og erhvervsdrivende 

på øen. Det eksisterende fryserum er ikke længere driftsikkert og er desuden meget 

energikrævende. Fryserummet skal fungere som lager til opbevaring af fødevarer, da 

butikslokalets kapacitet er begrænset. 

Camp Orø Clay Ove Green Orø 71.819 kr. Der gives støtte i form af lån til indkøb, opførelse og indretning af fem telte til udlejning til 

gæster. Målet er at kunne tilbyde en billigere type overnatning i naturomgivelser på den del 

af Orø, der er mindre besøgt. 
Badebro på Tunø – et sted at hoppe i vandet året rundt Nadia El-Gendi for 

Grundejerforeningen 

Søndenom på Tunø

Tunø 259.120 kr. Grundejerforeningen Søndenom på Tunø får støtte til at erstatte den eksisterende badebro 

med en tidsvarende helårsbadebro. Den eksisterende badebro - som grundet øens fredning 

er øens eneste - blev etableret i 1999. Den var tiltænkt at være udelukkende til 

sommerbrug. Broen er nu nedslidt og vil blive erstattet med en ny helårsbro, der kan 

imødekomme ønsket om at kunne tilbyde badning året rundt. Broen er flittigt benyttet og 

et samlingspunkt for turister, sommerhusejere og fastboende. 

Turismestrategi på Omø Stig Anker Jørgensen for 

Foreningen Perlestranden & 

Omø Havn

Omø 266.250 kr. Der gives støtte til udarbejdelse af en turismestrategi for Omø. Turismestrategien skal have 

til formål at sikre en bæredygtig udvikling af turismen på øen.

Øhavslodge Avernakø. Turisme- og kursusvirksomhed i Det 

Sydfynske Øhav

Laura Bjerre Rasmussen Avernakø 198.561 kr. Øhavslodge Avernakø gives støtte i form af lån for at kunne tilbyde overnatning, kurser og 

friluftsaktiviteter. Virksomheden vil tilbyde eksklusiv glamping overnatning i luksuriøse 

kuppel telte, indrettet som et hotelværelse i ny nordisk stil, med eget bålområde til 

madlavning, lille toilethus samt udebrus. På sigt vil der også komme en mobil sauna og 

vildmarksbad. Der vil være tilbud om forskellige aktiviteter i form af udstyrsudlejning, kurser 

og ture indenfor havkajak og SUP, samt events og kurser året rundt med udgangspunkt i 

friluftsliv, yoga og naturterapi. 



Vognmand Jens Dahl opfører lagerbygning på Fur Vognmand Jens Dahl ApS Fur 114.000 kr. Der gives støtte i form af lån til at opføre en lagerbygning på 290 m2 til opbevaring af 

træpiller, bark, og flis samt entreprenørmaskiner i 2022. Bygningen skal beskytte 

maskinerne og sænke svindet fx fra, når træpillerne bliver fugtige og må kasseres.

Agersø Købmand ApS: Fornyelse af  frostskab og frostboks til 

butik og lager samt køletrailer

Agersø Købmand 

Anpartsselskab

Agersø 231.735 kr. Der gives støtte til køb af et dobbelt frostskab til butikken, udendørs frostrum til lagervarer 

og en ny køletrailer til transport af varer med færgen. Det eksisterende materiel er udtjent. 

Formålet med indkøbene er at sikre forsvarlig opbevaring af frostvarer til øens eneste 

dagligvarebutik til gavn for øens beboere, sommerhusejere, campister, lystsejlere og øvrige 

gæster.

Agersø købmandshandel: Lån til garantistillelse hos 

leverandører kr. 140.000 ,-.

Carsten Erik Rasmussen Agersø 141.000 kr. Forpagteren af Agersø Købmandshandel ydes et lån til garantistillelse hos leverandører.

Bevare Tunø Købmandsgaard Jette Agerholm Olsen Tunø 163.800 kr. Der gives støtte i form af lån til indkøb af en traktor og en el-palleløfter til at bringe varer fra 

Tunø havn til købmandsgården samt olie, gas og benzin fra havnen/butikken til øboernes 

adresse. Derudover ønsker gives der støtte til at overtage det eksisterende varelager i 

købmandsgården med det formål at modvirke tomme hylder i butikken ved overtagelsen - 

til gene for butikkens kunder. 

Orø Mobil Slagteri Anna Agger Orø 25.000 kr. Der gives støtte til at etablere et mobilt slagteri, der skal servicere madproducenterne på 

øen. Der skal slagtes kyllinger, ænder og gæs samt forarbejdes kød. Det mobile slagteri giver 

endvidere mulighed for at producere kød i udskæringer, mindre forarbejdning som f.eks. 

røgning, efter fødevaremyndighedernes forskrifter. 

Forskønnelse af Orø Havn Orø Bådelaug Orø 149.750 kr. Der gives støtte til forskønnelse af Orø Havn i form af etablering af y-bomme ved flydebro 

samt opsætning af havnebokse. Det overordnede formål er at videreudvikle Orø Havn som 

et attraktivt kulturelt centrum for både øboere og turister.

Projektet består af to hovedaktiviteter:

1) Etablering af 2 havnebokse i form af 20-fods containere, der skal bruges som sikker 

opmagasinering til det material, der på nuværende tidspunkt ligger fremme på et grønt 

areal ved havnen.

2. Renovering af flydebro, hvor havnens joller er placeret med henblik på forskønnelse og 

sikker fortøjning.

Bedre præsentation af varerne i forretning og nødvendig 

vedligeholdelse

Jesper Mølgård for Omø 

Brugsforening

Omø 276.000 kr. Der gives støtte til bedre præsentation af varerne i forretning og nødvendig vedligeholdelse 

med det formål at øge omsætningen og sikre forretningens overlevelse. Istandsættelsen skal 

sikre, at forretningen fremstår nutidig og fortsat kan leve op til sundhedsmyndighedernes 

krav. Det indebærer blandt andet udskiftning af udtjent materiel.Der er desuden fokus på at 

bedre arbejdsforholdene for de ansatte.

Projekt Femø Bryghus Gregers Østervig Frank Femø 15.856 kr. Der gives støtte til opstart af et mikrobryggeri på Femø baseret på lokal honning, 

egnstypiske æbler og pærer. Der vil blive udbudt ølbrygningskurser, rundvisning, 

ølsmagning og udlån af faciliteter til hobbybryggere.

Etablering/ombygning af Fur Ø Naturmad og Glaskunst Charlotte Danefeld Fur 150.000 kr. Der gives støtte i form af lån til at etablere gårdbutikken Fur Ø Naturmad og Glaskunst. 

Gårdbutikken skal sælge specialiteter baseret på lokale råvarer, glaskunst, frugt/grønt og 

selfservice madpakker til cykel og vandreturisterne. På sigt afvikles arrangementer, ture og 

events for turister eks. østerssafari, naturvandringer og rundture på øen.

Strynø Fabrication Mikkel West Strynø 101.000 kr. Der gives støtte i form af lån til at etablere et værksted, der skal producere møbler og andre 

designobjekter som CNC laserfræsning; laserskæring; 3D print og forarbejdning af 

jernemner til videresalg.

i alt 1.653.497 kr.                1.262.179,60 kr.          


