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Projekter på de små øer
Projekttitel
Vedligeholdelse og
fornyelse

Ansøger
Kvik Spar Omø
Brugsforening

Ø(er)
Omø

Støtte i kr. Beskrivelse
62.000 Projektet retter sig mod vedligeholdelse og fornyelse af ejendommen og dens omgivelser med
henblik på at fastholde en attraktiv, helårsåben dagligvareforretning, som grundlag for bosætning
og turisme samt for forretningens ca. 2,5 årsværk på Omø.

Nye naboer - mere øliv. Et Sammenslutningen af
bosætningsprojekt på
Danske Småøer
småøerne

Flere

450.000 Projektets formål er at skabe bosætning på de danske småøer ved at udvikle og styrke øernes
bosætningsarbejde i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer, LAG Småøerne
og småøernes beboerforeninger og bosætningsgrupper. Projektet rummer indsatser for netværksog kompetenceudvikling på øerne, en kampagne om småøerne som bosætningssteder,
matchmaking mhp. virksomheders ejerskifte, udbredelse af en model for kommunale økonsulenter samt formidling af projektets erfaringer i et idékatalog.

Etablering af udviklings- og Restaurant Ved Vejen
produktionskøkken på
Anholt IVS
Anholt

Anholt

145000 Projektes formål er at etablere et udviklings- og produktionskøkken i forbindelse med en
[lån] nystartet restaurant med høj fokus på øens lokale produkter. Projektet skal skabe rammer for
kommercielle aktiviteter, også uden for sæsonen, idet restaurantørerne ønsker at udvikle
virksomheden med en produktion af de produkter, der allerede benyttes i restauranten, med
detailsalg for øje. Samtidig vil faciliteterne give andre på Anholt et rum/værksted, hvor nye tiltag
kan afprøves, inden en egentlig virksomhed etableres.

Udvidelse af Agersø
Agersø Købmand Aps
Købmandshandels
butikslokale, ny grøntkøler
og grøntvogn

Agersø

448.456,75 Projektet vil forbedre Agersø Købmandsbutiks opbevaring og præsentation af frugt og grønt samt
udvide butiksarealet med 28 m2 for at give plads til et større dagligvareudbud og til nonfoodvarer
så som værktøj, spil m.v. Projektet understøtter, at handlende får bedre udbud og derved
mulighed for at gøre deres indkøb lokalt på øen.

Etablering af Agersø
havnegrill med salg af
mindre bådeudstyr

Agersø

323.960 Projektet vil understøtte turismen og skabe arbejdspladser ved at forbedre lystbådehavnens
faciliteter og services. Et eksisterende redskabs- og masteskur, skal udbygges med terrasse og
omdannes til en havnegrill, der også kan tilbyde salg af mindre bådudstyr. Samtidig bygges et nyt
redskabs/masteskur med 8 pladser dels til genhusning og til at nedbringe den aktuelle venteliste
til et redskabs- og masteskur.

Fonden for Agersø
Lystbådehavn

Ø slagtehus og butik

Jan Fabricius

Birkholm

Kunstfestivalen Langt Ude Anholt Kulturforening af
på Anholt
1995

Anholt

Opførsel af ny
Årø Vingård IVS
produktionsbygning på Årø
Vingård

Årø

Turbåd til Vadehavet

Mandø

B&B Mandø

Folkekøkken i Fejø- Børne Selvejende institution Fejø Fejø
og Kulturhus
Børne- og Kulturhus

Badeliv på Venø

Marlene Vandsø Pedersen Venø

Gårdbutik og produktions
køkken

Birthe Andersen

Projekter på de små øer, i alt

Sejerø

250.000 Med projektet opføres en kombination af et lille ø-slagtehus og en gårdbutik rettet mod salg til
[lån] turister på Birkholm. Projektet understøtter ansøgers hold af skotsk højlandskvæg, som bidrager
til øens naturpleje, og de nye faciliteter forventes at have en positiv beskæftigelseseffekt på øen.
70.000 Anholt Kulturforening vil med projektet videreføre og udbygge Kunstfestivalen "Langt Ude på
Anholt", der præsenterer et alternativ til den typiske scenekunst og ved at vise mulighederne for
at opnå en synergi mellem kunsten og naturen. Festivallen løber over en uge i forlængelse af
industriferien og bidrager derved til at forlænge øens turistsæson.
400.000 Årø Vingård vil med projektet opføre ny produktionsbygning for at skabe grundlag for fremtidig
[lån] udvikling af vingården. Det forventes at medføre yderligere arbejdspladser på vingården,
muliggøre undervisningstilbud og skabe rammer, som også kan gavne andre lokale
fødevareproducenter.
300.000 B&B Mandø vil skabe job lokalt ved at sejle turister på sælsafari og ud for at plukke østers, opleve
[lån] hav og vadefugle i deres rette element i nationalpark Vadehavet. I projektet omsættes ideer til et
specialiseret fartøj, som både kan sejle på meget lavt vand og køre det sidste stykke ind til den
tørre strand. Fartøjet tænkes desuden at bidrage til at skabe forbindelse imellem Fanø, Mandø,
Rømø og Ribe.
350.000 Projektet understøtter aktiviteter på Fejø ved at ombygge dele af Fejø Børne- og Kulturhus, så det
kan fungere dels som lokalt industri- og storkøkken til 150 personer, når kulturhuset som
forsamlingshus afholder arrangementer med spisning for øens beboere, og dels som
undervisningskøkken for såvel skole og aftenskole. Der indrettes samtidig en sovesal, som
sammen med køkkenet kan udlejes til lejrskoler m.v.
45.000 Projektet vil etablere en transportabel sauna til brug for øens beboere og vinterbadere, for
eleverne på Venø Efterskole samt for turister og øvrige interesserede. Saunaen skal opstilles på
Venø Havn, der er samlingspunkt for beboere og turister, og hvor der forefindes havnecafe og
lystbådhavn.
250.000 Projektet vil skabe en arbejdsplads ved at omdanne et tidligere køletanksrum til et
[lån] Fødevarestyrelses-godkendt produktionskøkken og gårdbutik mhp. forarbejdning og salg af kød
(får og ænder) og grøntsager. Køkkenet vil desuden kunne lejes af øens beboere og danne ramme
for weekend-kurser.
3.094.417

