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Projekttitel Ansøger Ø Tilskud Lån Beskrivelse

Indkøb af luft til luft varmepumper og køletrailer Omø Brugsforening Omø 141.000,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til Omø Brugsforening til udskiftning af to varmepumper samt 

indkøb af køletrailer til køle/frost. Ved at udskifte de to varmepumper forventer ansøger, at 

strømforbruget nedbringes væsentligt. Ved indkøb af en køletrailer med kølemodul ønsker 

ansøger at etablere en sikker køle- og frostkæde under den længere transporttid fra Stigsnæs 

til Omø, der kan leve op til Fødevarestyrelsens temperaturkrav ved opbevaring og transport af 

fødevarer.

Bæredygtig udvikling på småøerne gennem netværk og 

synliggørelse

Sammenslutningen af Danske SmåøerStrynø 500.000,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til at styrke videndeling og erfaringsudveksling imellem en 

række erhverv, foreninger og beboere på de 27 danske småøer, samt at øge synligheden af 

småøerne. SaDS har en lang erfaring med at gennemføre projekter, der inddrager og aktiverer 

øboerne på de 27 småøer. 

Renovering af Det Gule Magasin Femø Beboerforening Femø 194.875,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til udvending vedligeholdelse af den bevaringsværdige bygning 

"det gule magasin". Bygningen bruges af øens eneste dagligvarebutik. Bygningen er fra 1891 

,og der er behov for en renovering af murværket. Projektet vil være med til at fremtidssikre 

bygningen, herunder muligheden for at drive dagligvarebutik på øen, der også fungerer som 

medicin- og pakkeudleveringssted. Butikken og hermed bygningen er et social samlingssted for 

øen, og der afholdes flere arrangementer i løbet af året her.

Køkken til Tunø Forsamlingshus Tunø Forsamlingshus Tunø 270.300,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til demontering og bortskaffelse af det eksisterende køkken 

samt til anskaffelse og opsætning af nyt køkken i Tunø forsamlingshus. Tunø Forsamlingshus er 

åbent dagligt for alle foreningens ca. 200 medlemmer, hvor alle faciliteter er tilgænglige 

herunder også køkkenet. Formålet med projektet er at bibeholde det nuværende 

aktivitetsniveau, hvor der årligt afholdes ca. 20 større arrangementer herunder månedlige 

fællesspisninger fra oktober til april, foreningsarrangementer og private arrangementer og 

fester, foredrag og offentlige møder, bankospil m.m. Tunø Forsamlingshus er ifølge ansøger af 

afgørende betydning for fastholdelse og udvikling af et socialt liv for øens faste indbyggere og 

faste besøgende.

Projekt Fisk - indretning af køkken Foreningen Levende Havn Omø Omø 400.000,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til et nyt kølehus med tilhørende isværk på Omø Havnevej 107 

og 109. Formålet med projektet er ifølge ansøger at sikre, at der kan ske opbevaring, 

forarbejdning og salg af fersk fisk. Der skal være varmt og koldt køkken, så der kan sælges fersk 

fisk, delikatesser, fiskebaseret takeaway og let udeservering, og der skal oprettes nødvendige 

servicefunktioner såsom opvask, tørlager og kontor med vaske/badefaciliteter. Sigtet med 

projektet er at holde liv i fiskerierhvervet på Omø og sikre aktivitet, særligt i turistsæsonen. 

Hele Omø forventes ifølge ansøger at få glæde af projektet, da køkkenet mv. vil stå til rådighed 

for andre af øens foreninger uden for sæson.

Nyt tag på Det gule pakhus i Dybvig, Fejø Fejøforeningen Fejø 300.000,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til et nyt tag på Det Gule Pakhus, Fejø. Det nuværende tag er 

ifølge ansøger utæt, og udskiftning heraf er en del af en mere omfattende renovering, hvor 

belysning, lydforhold, isolering mv. forbedres. Pakhuset danner ifølge ansøger ramme om flere 

sammenkomster på Fejø og er et samlingspunkt, hvor der er mulighed for at afholde 

koncerter, festivaller og sejlerarrangementer.

Ude-klatremiljø til Strynøs fritidsordningsbørn Strynø Børnepasningsordning Skattekisten SIStrynø 282.945,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til indkøb af tre klatreredskaber og tre tipier på den 

nuværende legeplads ved Strynøs børneinstitution Skattekisten. Institutionen er Strynøs 

eneste daginstitution og fritidshjem og huser alle øens børn fra 0 år til og med 3. klasse. 

Skattekistens legeplads er ifølge ansøger af ældre dato, og der er behov for opdatering. 

Målgruppen er skolebørnene, der går i fritidsordning. Ansøger har oplyst, at formålet med 

projektet er at skabe et bedre udemiljø og dermed motivere skolebørnene til at være mere 

ude og bruge deres krop. Det vil også være muligt for sommerferiegæster og andre børn at 

benytte legepladsen i ferier og weekender.



Indkøb af telte til opbygning af rekreativt naturområde på Femø Mette de la Motte Gundersen Femø 25.000,00                                Der ydes støtte til oprettelse af et rekreativt område på ansøgers grund på Femø. Ansøger vil 

etablere forskellige typer af overnatningsmuligheder med fokus på ro, samt faciliteter der kan 

understøtte og opbygge fællesskaber. Konkret søges der om midler til indkøb af faste telte. 

Støtten på 25.000 kr. ydes som tilskud.

Nedrivning af asbest tag på Frugtcentralen Femø havn Frugtcentralen 1934 Femø Femø 310.000,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til at fjerne asbesttag på Frugtcentralen. Ansøger har 

begrundet sin ansøgning med, at taget er utæt, så det regner ind, og at det er nødvendigt at få 

fjernet asbesttaget for at få lagt nyt tag og senere hen kunne etablere køkken og andre 

servicefaciliteter. Frugtcentralen er ifølge ansøger et samlingssted/kulturhus på Femø, hvor 

der laves mange arrangementer, herunder festivaller, kunstudstillinger mv.

Badebro på Stenkalven Grundejerforeningen Stenkalven Tunø 273.000,00                              Der ydes støtte i form af tilskud til etablering af en badebro. Grundejerforeningen Stenkalven 

ønsker at sikre, at fastboende, sommerhusejere, sommerhuslejere og endagsturister har 

mulighed for at bade trygt og sikkert på alle tidspunkter af året. Badebroen vil være beregnet 

til helårsbrug, og Grundejerforeningen Stenkalven påtager sig at stå for vedligeholdelse af 

badebroen, så den på permanent basis kan blive til glæde for alle, som ønsker at bade på 

Stenkalven. Målgruppen for projektet er alle fastboende på Tunø, sommerhusejere og turister, 

der ønskes at bade ved Stenkalven.

Etablering af behandlingshus på Agersø Auria Agersø 80.874,00                        Der ydes støtte i form af lån til oprettelsen af en hjemmeside, behandlerinventar, såsom 

behandlerbriks/stol, olier og lagner/håndklæder samt andet inventar såsom stole, planter, 

tæpper, puder og løs udsmykning. Ansøger vil oprette et behandlingshus på Agersø, hvor hun 

vil tilbyde skadebehandling og massage i forskellige udgaver, samt øreakupunktur, 

healing/meditation og børnebehandlinger. Målgruppen for huset er øens beboere, kro- og 

sommerhusgæster samt andre behandlere, der vil leje sig ind.

Bæredygtigt renoveringsprojekt af servicebygning med faciliteter 

til strandgæster og campister

Orø Strandcamping Orø 731.422,00                      Der ydes støtte i form af lån til renovering af den nuværende servicebygning på Orø 

Strandcamping. Den nuværende bygning bærer ifølge ansøger præg af alder og slitage. 

Renoveringen omfatter isolering af vægge, gulv og tag; nye vægbeklædninger indendørs samt 

nye armaturer.

i alt

2.697.120 kr.                          812.296,00 kr.                


