
Ærø - Den digitale ø 

Nye digitale muligheder for Ærø  
– og de danske landdistrikter 

v. departementschef Claes Nilas,  
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 



Tendensen:  
Bevægelsen fra land til by 

Befolkningsudvikling (1995=100) Ærø, Samsø, Langeland, Fanø og Læsø 



Baggrunden for projektet 

• Danskerne lever i stigende grad ”online”. På de  
digitale bølger er geografi ikke en hindring! 

 

• Der er meget fokus på udrulning,  
men den lokale efterspørgsel  
er ligeså vigtig. 

• Derfor sætter projektet  
fokus på, hvordan man lokalt 
kan fremme anvendelsen af de 
digitale muligheder. 



Visionen 

• Projektet skal demonstrere, hvordan man som et 
landdistriktsområde kan gå forrest i en strategisk 
anvendelse af digital teknologi. 

 

• Samtidig skal projektet resultere i nyttig viden og 
”best practice” til andre landdistrikter, der står 
overfor lignende udfordringer. 

 



Forudsætningen for et 
digitalt Ærø 

• Ærø-samarbejde med Sydenergi 

• Regeringens arbejde for bedre 
rammebetingelser: 

– ”Bedre bredbånd og 
mobildækning i hele Danmark” 
(2013) samt aftale om 
vækstplan for digitalisering i 
Danmark (2015) 

– Lånepulje til kommunerne 

– 800 MHz auktionen 



Fire udviklingsområder 

1. Infrastruktur 

– Fokus på at sikre en god digital dækning til hele Ærø. 

 

2. Vækst og erhverv  

– Fokus på at understøtte iværksættere og virksomheders brug af it via et it-hus. 

 

3. Undervisning 

– Fokus på nye digitale undervisningsmuligheder, eksempelvis 
fjernundervisning, indskoling af børnehavebørn og it-kompetenceløft til ældre. 

 

4. Velfærd 

– Befolkningsforskydningen fra land til by medfører et øget behov for pleje og 
behandling af bl.a. ældre.  

– Derfor er der fokus på mulighederne inden for bl.a. telemedicin, telepsykiatri 
og alkoholbehandling. 

 



Organiseringen 

• Til at lede arbejdet er der nedsat en styregruppe  
bestående af repræsentanter fra: 

– Ærø Kommune 

– Ærø Turist- og Erhvervsforening 

– Marstal Navigationsskole 

– Region Syddanmark 

– Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 



De foreløbige erfaringer 

• Projektets gode forløb har været afhængig af, at der er 
sikret en bred forankring i de relevante organisationer. 

• Endvidere har det været afgørende at inddrage lokale 
kræfter, ildsjæle, iværksættere mv. 

• Der tegner sig pt. 12 projekter, der bliver realiseret i 
samarbejde med region og en række øvrige aktører. 

• Senere på året vil der blive udarbejdet en samlet 
kommunikation herom. 
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Tak for opmærksomheden 

clni@mbbl.dk  


